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https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode

No Copyright
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The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving 

all of his or her rights to the work worldwide under copyright law including all related and neighboring 

rights, to the extent allowed by law.

You can copy, modify, distribute and perform the work even for commercial purposes, all without asking 

permission.

***

This book is uploaded as part of the collaboration between Global Tamil Wikimedia Community 

( https://ta.wikisource.org ) and Tamil Virtual Academy ( http://tamilvu.org ). More details about this 

collaboration can be found at https://ta.wikisource.org/s/4kx.

நூல் மூலம் - https://ta.wikisource.org/s/8vl8

நன்றி - விக்கி மூலம் குழு -   https://ta.wikisource.org
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முன்னுமர

“பல்லவெர் வெரலமாறு” என்ற எனது வபரு நூமலப் பமார்மவெயிட்ட அறிஞர் பலர், 

இமளஞர்களுக்குதவும் முமறயில் பல்லவெமரப் பற்றிச் சில நூல்கமள எழுதுமமாறு 

வெற்புறுத்தினர். அதன் பயனமாகப் பல்லவெப் சபரரசர் என்னும் வெரிமசயின் முதல் நூலமாக 

வவெளிவெரும் இச்சிறு நூல் எளிய நமடயில் எழுதப்பட்டுளளது. இதனில், பல்லவெப் 

சபரரமச ஏற்படுத்திய சிம்ம விஷ்ணுவின் மகனமான மசஹேந்திரவெர்மன், வபயரனமான 

நரசிம்மவெர்மன் வெரலமாறுகள குறிக்கப்பட்டுளளன. இவெர்கள கமாலத்திற்றமான் பல்லவெர்-

சமாளுக்கியர் சபமார்கள வென்மமயமாகத் வதமாடங்கப் வபற்றன. சமணம் ஒடுக்கப்பட்டுச் 

மசவெமும் மவெணவெமும் பரவின கமாலமும் இதுசவெயமாகும். தமிழ் நமாட்டிற்சக 

புதியமவெயமான. குமடவெமரக் சகமாவில்களும் ஒற்மறக்கற் சகமாவில்களும் சதமாற்றம் 

எடுத்தமம இப்சபரரசர் கமாலத்திற்றமான் என்பமத அமனவெரும் அறிவெர். நமாகரிகக் 

கமலகளமான இமச-நடனம்-நமாடகம் சிற்பம்-ஒவியம் என்பன பல்லவெ மன்னரமால் சபமாற்றி

வெளர்க்கப்பட்ட கமாலமும் இதுவவென்னலமாம். இப்பல துமறகளில் இப்சபரரசர் கமாட்டிய 

வெழிவெமககமளப் பன்பற்றிசய இவெர் மரபனர் ஏறத்தமாழ இருநூறு ஆண்டுகள சபரரசரமாக

இருந்து பல்லவெப் வபருநமாட்மட ஆண்டனர் என்னல் மிமகயமாகமாது. இங்ஙனம் எல்லமாத் 

துமறகளிலும் பண்பட்டு விளங்கிய இப்வபரு சவெந்தர் வெரலமாறுகமளப் படிப்பதமால், 

கி.ப. ஏழமாம் நூற்றமாண்டின் தமிழ் நமாட்டு வெரலமாற்மற ஒருவெமாறு அறிந்தின்புறலமாம்.

இரமாசமமாணிக்கனமார்.
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1. பல்லவெர் யமாவெர்?

      பல்லவெர் யமாவெர்? இக்சகளவிக்குத் திட்டமமான பதில் கூறக்கூடவில்மல. பல்லவெர் 

ஏறத்தமாழ ஐந்நூறு ஆண்டுகள வதன்னிந்தியமாவிற் சபரரசு வசலுத்தினவெர். அவெர்கள 

என்றும் அழியமாத நிமலயில் பல குமகக்சகமாவில்கமள அமமத்திருக்கிறமார்கள. 

பமாமறகமளசய சகமாவில்களமாக மமாற்றியிருக்கிறமார்கள; பரமாக்ருத வமமாழியிலும் 

வெடவமமாழியிலும் கிரந்த - தமிழ் வமமாழியிலும் தங்கள பட்டயங்கமளயும் கல்வவெட்டு 

கமளயும் வவெளியிட்டிருக்கிறமார்கள, சிம்மவிஷ்ணு சதுர்சவெதி மங்கலம், குமமார 

மமார்த்தமாண்ட புரம், பல்லவெபுரம் (பல்லமாவெரம்), மசஹேந்திரவெமாடி, பரசமஸ்வெர மங்கலம், 

மசஹேந்திர மங்கலம், மஹேமாமல்லபுரம் என்று பல இடங்கட்குத் தங்கள வபயர்கமள 

வெழங்கியிருக்கிறமார்கள பல சகமாவில்கட்கு இரமாஜசிம்சமஸ்வெரம், வித்யமாவிநீத் 

பல்லசவெஸ்வெரம், பரசமஸ்வெர் விண்ணகரம், சத்ருமல்சலஸ்வெரம், 

மசஹேந்திரவிஷ்ணுக்ருஹேம், மசஹேந்திரப்பளளி என்று தங்கள வபயர்கமள 

இட்டிருக்கிறமார்கள. இமவெ அமனத்தும், அவெர்கள தமிழ் நமாட்மட ஆண்டவெர்கள 

என்பமத உணர்த்துகின்றனசவெ தவிர, அவெர்கள யமாவெர்? எங்கிருந்து வெந்தவெர்? என்னும் 

சகளவிகட்கு விமட அளிப்பனவெமாக இல்மல. இதனமால், ஆரமாய்ச்சி அறிஞர் பலவெமாறு 

முடிபு கூறி வெருகின்றனர்.

பலவெமகப்பட்ட கருத்துகள

பல்லவெர் - குறும்பர்

“வதமாண்மடநமாட்டுப் பழங்குடிகள ஆடு, மமாடுகமள சமய்த்துக்வகமாண்டிருந்த குறும்பர் 

ஆவெர். அவெர்கள பமால் வெமாணிபம் வசய்துவெந்தவெர்கள; அதனமால், பமாலவெர் (பமால் + அவெர்) 

எனப்பட்டனர்; அப்வபயர் நமாளமடவிற் குறுகிப் பல்லவெர் என மமாறியிருக்கலமாம். 

எனசவெ, பல்லவெர் வதமாண்மட நமாட்டுக் குறும்பர் இனத்தவெசர ஆவெர்.” என்பது ஒருசமார் 

ஆரமாய்ச்சியமாளர் கருத்தமாகும்.

பல்லவெர் - (மணி) பல்லவெர்

“யமாழ்ப்பமாணத் தீவுகளில் ஒன்றமான கமாமரத்தீவு சங்க கமாலத்தில் மணிபல்லவெம் எனப் 

வபயர் வபற்றிருந்தது. அக்கமாலத்தில் இலங்மகயிலும் மணிபல்லவெம் சபமான்ற 

தீவுகளிலும் நமாகர் மரபனர் வெமாழ்ந்து வெந்தனர். மணிசமகமல என்னும் கமாவியத்திற் 

கூறப்பட்ட வநடு முடிக்கிளளி என்ற சசமாழ அரசன் இந்த நமாக மரபனர் மகளமான 
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பீலிவெமள என்பவெமள மணந்தமான். அவெள . வபற்ற மமந்தசன அமலகளமால் 

தளளப்பட்டுக் கமரசசர்ந்தவென். அம்மகன் வதமாண்மடக்வகமாடியமால் சுற்றப்பட்டு 

அனுப்பப்பட்டதமால் வதமாண்மடயன் எனப்பட்டமான். அவென் (மணி) பல்லவெத்திலிருந்து 

அனுப்பப்பட்டதமால் பல்லவென் எனப் வபயர் வபற்றமான். அவென் வெழிவெந்தவெர் ‘பல்லவெர்’ 

எனப் பட்டனர். அவெர் தம் அமடயமாளமமாமல வதமாண்மடமமாமல ஆகும்.பல்லவெருள 

முதல் அரசன் சங்க நூல்களிற் குறிக்க்ப்பட்ட வதமாண்மடமமான் இளந்திமரயசன ஆவென்.” 

என்பது மற்வறமாரு நூல் ஆரமாய்ச்சியமாளர் கருத்து

பல்லவெர் யமாழ்ப்பமாணத்தவெர்

“யமாழ்ப்பமாணம் என்பது இலங்மகத் தீவிற்கு வெடக்சக உளள கூரிய நீண்ட 

நிலப்பகுதியமாகும். அஃது இந்தியமாவிலிருந்து இலங்மக சநமாக்கிச் வசல்பவெர்க்கு ஒரு 

‘சபமாது’ (சபமாத்து-அரும்பு) சபமாலக் கமாணப்படும்சபமாது, சபமாத்து, பல்லவெம் என்பன ஒரு 

வபமாருட் வசமாற்கள. யமாழ்ப்பமாணம்- ‘சபமாது, சபமாத்து, பல்லவெம்’ எனப்படின், 

அங்கிருப்பவெர் ‘சபமாத்தர், பல்லவெர்’ எனப்படுவெர் அல்லவெமா? ஆகசவெ, பல்லவெர் என்ற 

வபயருடன்’ தமிழ்நமாட்மட ஆண்டவெர் யமாழ்ப்பமாணத்தவெசர ஆவெர்.” என்பது 

பறிவதமாருசமார் ஆரமாய்ச்சியமாளர் கருத்து.

பல்லவெர் - ஆந்திரர்

“வெடவபண்மணயமாற்றுக்கு அப்பமாற்பட்டநமாட்மட ஆந்திரப் சபரரசரமான சமாதவெமாஹேன 

மரபனர் ஆண்டு வெந்தனர். அவெர்கள கங்மக யமாறுவெமர பரவி இருந்து தங்கள நமாட்மடப் 

பல மமாகமாணங்களமாக வெகுத்து, ஒவ்வவெமாரு மமாகமாணத்திற்கும் அதிகமாரி ஒருவெமர 

நியமித்தனர். அம்முமறயில் கிருஷ்மணயமாற்றுக்கும் வெடவபண்மண யமாற்றுக்கும் 

இமடப்பட்ட மமாகமாணத்மதப் பல்லவெர் என்ற மரபனர் ஆண்டுவெந்தனர். அவெர்கள 

ஆந்திரப் சபரரசு அழிந்த கி.ப. 3 ஆம் நூற்றமாண்டில் தங்கள மமாகமாணத்திற்குத் தமாங்கசள 

உரிமம வபற்ற அரசர்கள ஆனமார்கள. அவெர்கள வதற்கில் தங்கள நமாட்மட விரிவெமாக்க 

விரும்பச் சசமாழர்க்குச் வசமாந்தமமான் வதமாண்மட நமாட்மட ஏறத்தமாழக் கி.ப. 300- இல் 

மகப்பற்றினர். அவெர் மரபனசர மசஹேந்திரவெர்மன் முதலிய பற்கமாலப் பல்லவெர் ஆவெர்,” 

என்பது சவெவறமாருசமார் ஆரமாய்ச்சியமாளர் கருத்தமாகும்.

பல்லவெர் - தமிழசர

“பல்லவெர் தமிழர் அல்லர் என்று உறுதியமாகக் கூறமுடியமாது. ஒருசவெமள அவெர்கள 

வவெளிநமாட்டிலிருந்து வெந்தவெரமாக இருப்பனும், அவெர்கள கூடியவெமர 

தமிழர்களமாகிவிட்டமார்கள என்று அறியசவெண்டும். இங்கிலமாந்தில் முதலமாம் ஜமார்ஜ் 

வஜர்மமானியரமாக இருந்தசபமாதிலும் அவெரது மரபு ஆங்கிலத்திற் கலந்து 

7



ஆங்கிலமமாகிவிட்வில்மலயமா? அதுசபமாலசவெ, பல்லவெரும் ஒருசவெமள, 

வவெளிநமாட்டிலிருந்து புகுந்திருந்தசபமாதிலும் நமாளமடவில் தமிழரமாகித் தமிமழசய 

சபமாற்றினமார்கள. தமிழில் மசவெ-மவெணவெ இலக்கியங்களும் சமய சமம்பமாடுகளும் 

அவெர்கள கமாலத்திசலசய சதமான்றி உயர்வெமடந்தன. உண்மமயில் அம்மன்னர்களுமடய 

வதமாடக்கமும் தமிழ் மயசமயமாகும். பல்லவெர் என்னும் வசமால் தமிழ் அல்லவெமா? 

இப்வபமாழுதும் பல் நீண்டுளளவெமனப் ‘பல்லவென்’ என்று பரிகசிப்பது இல்மலயமா? 

அம்மன்னரில் முதற் புருஷனுக்குப் பல் நீண்டிருக்கலமாம். அச்வசமால் அம்மரபனர்க்சக 

வெந்திருக்கலமாம். இத்தமகய எடுத்துக்கமாட்டு சரித்திரத்தில் வெந்திருக்கிறது. கருநமாடகத்தில் 

ஆறு விரல்வகமாண்ட மன்னன் ஒருவெனுக்கு அப்வபயர் நிமலத்தது. முடத்திருமமாறன், கூன் 

பமாண்டியன், வநடுமமாறன் முதலிய வபயர்கள அவ்வெமாசற ஏற்பட்டன.

சமலும், பல்லவெர்கள ‘கமாடவெர்’ முதலிய பட்டங்கமளக் வகமாண்டிருந்தமார்கள. சமான்றமாக 

இன்றுளள ‘கமார்சவெட் நகர்’ என்னும் வபயமரக் கமாண்க. அதன் பமழய வெடிவெம் ‘கமாடு 

வவெட்டி நகரம்’ என்பது. ‘கமாடவெர், கமாடு வவெட்டி’ முதலியன தமிழ்ப்வபயர்கள அல்லவெமா? 

‘சபமாத்தமரயர்’ என்பது அவெர்களுமடய சிறப்புப் வபயரமாகும். ‘சபமாது’ என்பது 

பல்லவெருக்கும் எருமமக் கடமாவிற்கும் கூறப்படும். இப்வபமாழுது வதமாண்மட நமாட்டிலும் 

அமதச் சுற்றியுளள பகுதிகளிலும் ‘சபமாதரமாஜமாக் சகமாவில்கள’ உண்டு. இமவெ 

பல்லவெர்கமால வெழக்கு என்பமத அறியக்கூடும். இக்சகமாவில்கமள, அரசமரபனரமாக 

உரிமம பமாரமாட்டும் வென்னிய குலத்தமார் (‘நமாயகர்’ மரபனர்) சபமாற்றி வெருவெமத 

அறிசவெமாம். ஆகசவெ, பல்லவெர்-தமிழ் நமாட்டினர் என்று வகமாளவெசத தகுதி என்னலமாம்” 

என்பது சவெவறமாருசமார் ஆரமாய்ச்சியமாளர் கருத்தமாகும்.

பல்லவெர் - ஆரியசர

“பமாரசீகத்திலிருந்து இந்தியமாமீது பமடவயடுத்து வெந்த ஆரியர் பமார்த்தியர், பஹ்லவெர், 

க்ஷத்ரபர், சமாகர் என்னும் பல வபயர்கமள உமடயவெர். அவெர்கள சிந்து மமாகமாணம், 

கூர்ச்சரம், கங்மகச் சமவவெளிகளில் பரவினர். ருத்ரதமாமன் என்ற க்ஷத்ரய அரசனிடம் 

சுவிசமாகன் என்ற பஹ்லவென் அமமச்சனமாக இருந்தமான். கி.ப. முதல் நூற்றமாண்டில் 

குஷமானர் இந்தியமாமீது பமடவயடுத்தனர். அதனமால் வெட இந்தியமாவில் இருந்த ஷத்ரபர் 

வடக்கமான் பீடபூமி சநமாக்கி வெரலமாயினர். அப்வபமாழுது வடக்கமானில் சமாதவெர்ஹேனர் 

மரபனரமான வதலுங்கர் சபரரசு வசலுத்திவெந்தனர். அதனமால் சமாதவெமாஹேனர்க்கும் 

க்ஷத்ரபர்க்கும் சபமார் நடந்தது. க்ஷத்ரபர் வசளரமாஷ்டிரம், பம்பமாய் மமாகமாணத்தின் 

வெடபகுதி, ஐதரமாபமாத் சமஸ்தமானத்தின் வெடபகுதி ஆகியவெற்மறக் மகப்பற்றி 

ஆளலமாயினர். இதனமால் சமாதவெமாஹேனப் சபரரசு எல்மலயிற் சுருங்கிக் சகமாதமாவெரி, 
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கிருஷ்மண ஜில்லமாக்கள அளவிற்கு வெந்துவிட்டது. இந்நிமலமம ஏறத்தமாழக் கி.ப. 200-ல் 

உண்டமானவதனலமாம். அதன் பன்னசர பஹ்லவெருள ஒருவெனமான வீர கூர்ச்சன் என்பவென் 

நமாக அரசன் மகமள மணந்து நமாட்மடப் வபற்று அரசமாளத் வதமாடங்கினமான். அவென் 

மரபனசர பற்கமாலப் பல்லவெர். இப் பல்லவெர் முற்வசமான்ன் சுவிசமாகன் என்ற அமமச்சனது

மரபல் வெந்தவ்ர் ஆகலமாம். பல்லவெர் - முதன்முதல் ஆண்ட பகுதி. கிருஷ்மண 

ஜில்லமாவின் வதன்சமற்குப் பகுதி என்னலமாம்.

1. பல்லவெர் கமாஞ்சிமயக் மகப்பற்றியது முதல் அவெர்தம் சபரரசு வீழ்ச்சி அமடயும்வெமர 

அவெர்கள சமாளுக்கியர், கதம்பர், சசமாழர், பமாண்டியர், சசரர், களப்பரர் முதலியவெருடன் 

ஒயமாது சபமாரிடசவெண்டியவெர். ஆயினர். இப்சபமாரமாட்டங்கள பல்லவெர் வவெளி நமாட்டமார் 

என்பமதக் குறிக்கின்றன அல்லவெமா?

2. பல்லவெர் முதல் அரசனமான சிவெஸ்கந்தவெர்மன் மவெத்துக்வகமாண்ட மஹேமாரமாஜமாதிரமாஜன் 

என்ற பட்டம் வதன்னமாட்டிற்சக புதியதமாகும். அதமன இந்தியமாவிற்குக் வகமாணர்ந்தவெர் 

பமார்த்தியசர ஆவெர்.

3. பமார்த்தியர் இந்தியர் அல்லர் ஆயினும், இந்தியமாவின் பல பகுதிகளில் தங்கி 

ஆளத்வதமாடங்கியது முதல் இந்திய முமறகள எல்லமாவெற்மறயும் மகயமாளத் 

வதமாடங்கினர். (1) அவெர்கள தங்கள நமாணயங்களில் கிசரக்க-வெடவமமாழி எழுத்துகமள 

உபசயமாகித்தனர்; (2) நமாணயங்களமீது கிசரக்கக் கடவுளர் உருவெங்கமளயும் சிவென் 

உருவெத்மதயும் வபமாறித்தனர்; (3) க்ஷத்ரபர், மஹேமா க்ஷத்ரபர் என்ற பட்டங்களுடன் ‘ரமாஜன்’ 

என்ற இந்திய வெமார்த்மதமயயும் தங்கள வபயர்களுடன் இமணத்துக் - வகமாண்டனர்; (4) 

தங்கள வபயர்கமளயும் இந்திய முமறக்சகற்ப ஜயதர்மன், ருத்ர தர்மன் ருத்ரசிம்மன், 

தமாமசசனன் என்று மமாற்றிக் வகமாண்டனர்; (3) ‘சமாமி’ என்னும் பட்டத்மதயும் 

மவெத்துக்வகமாண்டனர்; (6) தமது நமாணயங்களில் இந்திய நமாட்டுப் வபமாருளகளமாகிய 

யமாமன, நந்தி, வபளத்தர் சகமாவில் இவெற்மறப் வபமாறித்தனர்: (7) வதலுங்குநமாட்டில் 

இருந்தவபமாழுது வபளத்த சமயத்திற் பற்றுக்வகமாண்டிருந்தனர்; (8) கமாஞ்சியில் இருந்த 

சபமாது மசவெ அல்லது மவெணவெப் பற்றுடன் விளங்கினர்; (9) ஆந்திர நமாட்டில் 

இருந்தவபமாழுது சமாதவெமாஹேனர் வவெளியிட்ட பரமாக்ருத வமமாழியிசலசய தங்கள 

பட்டயங்கமள வவெளியிட்டனர், கமாஞ்சிமயக் மகப்பற்றித் வதற்சக வெந்தவுடன் 

கமாஞ்சியில் சிறப்புற்றிருந்த வெடவமமாழியில் பட்டயங்கமள விடுக்கலமாயினர்; (10) 

வெடநமாட்டுப் பமார்த்திய அரசமரப் சபமாலசவெ வதன்னமாட்டுப் பமார்த்திய (பல்லவெ) அரசரும் 

மவெதிக மதத்மதச் சமார்ந்து சவெத சவெளவிகள வசய்தனர்; (11) இவ்வெமாறு முற்றிலும் 

தங்கமள இந்துக்களமாக்கிக் வகமாளளசவெ, ‘பஹ்லவெர்’ என்ற தமது மரபுப் வபயமரயும் 

‘பல்லவெர்’ என எளிதமாக ஒர் எழுத்து மமாற்றத்தமால் மமாற்றிக்வகமாண்டனர்; (12) இவெர்கள 
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க்ஷத்திரியர்கள; அங்ஙனம் இருந்தும் இவெர்கள தங்கமளப் ‘பமாரத்வெமாஜ சகமாத்திரத்தமார்’ 

(பரமாமணர்) என்சற தங்கள பட்டயங்களிற் கூறிக்வகமாண்டது சநமாக்கத்தக்கது. ‘இவெர்கள 

கூடித்திரியசர’ என்று கதம்ப முதல் அரசனமான மயூரசர்மன் என்ற பரமாமணன் 

கூறியிருத்தல் கவெனிக்கத்தக்கது.

4. பமார்த்தியர் நமாணயங்களிற் கமாணப்படும் சூரியன், சந்திரன் உருவெங்கள பல்லவெர் 

நமாணயங்களிலும் கமாண்கின்றன.

5. பல்லவெ அரசனமான சிம்மவிஷ்ணுவின் ஆசனம், இந்தியமாவிற்சக புதியது. அது 

பமாரசீகநமாட்டுப் பமழய ஆசனங்கமளப் சபமான்றது.

இத்தமகய பல சமான்றுகமள சநமாக்கப் பல்லவெர்பஹ்லவெர் என்று உறுதியமாகக் கூறலமாம்” 

என்பது ஹீரமாஸ் பமாதிரியமார் கருத்தர்கும்.

இவ்வெமாறு பலர் பல கருத்துகமள வவெளியிட்டுளளனர். உண்மம எது என்பது 

உறுதிப்படவில்மல. ஆதலின், இக் கருத்துகமள உளங்வகமாண்டு, இனி அடுத்துவெரும் 

பரிவுகமளக் கமாண்சபமாம்.
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2. கி.ப. 600-க்கு முற்பட்ட பல்லவெர் (கி.ப. 300-600)

முதற்கமாலப் பல்லவெர் (கி.ப. 300-340)

பரமாக்ருத வமமாழிகளில் தங்கள பட்டயங்கமள வவெளியிட்ட பல்லவெர் முதற்கமாலப் 

பல்லவெர் ஆவெர். இவெர்கள பட்டயங்கமளக் வகமாண்டு முதற்கமாலப் பல்லவெர் வபயர்கள 

கீழ்வெருவென என்று கூறலமாம்.

சிவெஸ்கந்தவெர்மன் தந்மத

         |

சிவெஸ்கந்தவெர்மன்

         |

விஜயஸ்கந்தவெர்மன்

         |

இளவெரசன் புத்தவெர்மன்

         |

புத்யங்குரன்.

சிவெ ஸ்கந்தவெர்மன்

இவென் தன் தந்மதயின் கமாலத்தில் இளவெரசனமாகக் கமாஞ்சியில் இருந்து, பல்லமாரி 

ஜில்லமாவில் உளள ‘விரிபரம்’ என்ற கிரமாமத்மத மமறயவெர் இருவெர்க்குத் தமானமமாக 

விட்டமான். இச்வசய்திமயக் கூறுவெசத ‘மயிதசவெமாலுப் பட்டயம்’ என்ற முதல் பரமாக்ருதப் 

பட்டயமமாகும். அப்வபமாழுது இவென்தந்மத பல்லவெ மஹேமாரமாஜன் என்பதும், இவென் 

இளமஹேமாரமாஜன் என்பதும், இவெனது நமாடு வெடக்சக துங்கபத்திமரயமாறுவெமர பரவி 

இருந்தது என்பதும், இவென் கமாஞ்சியிலிருந்து இப் பட்டயம் விடுத்ததமால் இவென், 

புதிதமாகப் பல்லவெ அரசன் வவென்ற வதமாண்மட நமாட்மட இளவெரசனமாக இருந்து 

ஆண்டுவெந்தமான் என்பதும் இப் பட்டயத்தமால் ஊகிக்கத் தக்க வசய்திகள ஆகும்.

மஹேமா ரமாஜமாதிரமாஜன்

இவென் பட்டம் வபற்ற எட்டமாம் ஆண்டில் விடப்பட்ட பட்டயம் ‘ஹிரஹேதகல்லிப் 

பட்டயம்’ என்பது. ஹிரஹேதகல்லி பல்லமாரி ஜில்லமாவில் உளள சிற்றுமார் ஆகும். தமானமமாக 

11



விடப்பட்ட கிரமாமத்சதமாட்டம் சமாதவெமாஹேன ரமாஷ்டிரத்தில் உளளது. சமாதவெமாஹேனர்க்குச் 

வசமாந்தமமாக இருந்த நமாட்டில் உளள ஊர்த் சதமாட்டத்மதப் பல்லவென் தமானம் வகமாடுத்தமான் 

எனின், சமாதவெமாஹேன ரமாஷ்டிரம் பல்லவென் ஆட்சிக்கு மமாறிவிட்டது என்பது வதளிவெமாகத் 

வதரிகிறதன்சறமா? இதனமால், சிவெஸ்கந்தவெர்மன் வெடக்சக தனது நமாட்மட 

விரிவெமாக்கியிருத்தல் சவெண்டும் என்பது வதரிகிறது. இப்பட்டயத்தில் சிவெஸ்கந்தவெர்மன் 

தன்மனத் தர்ம-மஹேமா ரமாஜமாதிரமாஜன் என்று குறித்திருக்கிறமான். இதனமால், இவென் அரசர் 

பலமர வவென்று பல்லவெநமாட்மட விரிவெமாக்கினவென் என்பது புலனமாகும். இவென் அக்நிஷ் 

சடமாமம், வெமாஜசபயம், அஸ்வெசமதம் என்ற வபரு சவெளவிகமளச்வசய்தவென் என்று 

இப்பட்டயம் கூறுகின்றது. இவெற்றுள அக்நிஷ்சடமாமம் என்பது வெசந்த கமாலத்தில் 

பலநமாள வதமாடர்ந்து வசய்யப்படும் சவெளவியமாகும்: வெமாஜசபயம் என்பது உயர்ந்த 

அரசநிமல, எய்தற்வபமாருட்டுச் வசய்யப்படும் சவெளவியமாகும்; அஸ்வெசமதம் என்பது 

சபரரசன் என்பமதப் பற அரசர் பலரும் ஒப்புக்வகமாண்ட மமக்கு அறிகுறியமாகச் 

வசய்யப்படும் வபரு சவெளவியமாகும். சிவெஸ்கந்தவெர்மன் இமவெ மூன்மறயும் 

வவெற்றிகரமமாகச் வசய்து, அறவநறி பறழமாமல் நமாட்மட ஆண்டு, தமானும் சநரிய வெமாழ்க்மக 

வெமாழ்ந்தமமயமாற்சபமாலும் தன்மனத் ‘தர்மமஹேமா ரமாஜமாதிரமாஜன்’ என்று அமழத்துக் 

வகமாண்டமான்!

நமாட்டுப் பரிவுகள

சிவெஸ்கந்தவெர்மன் கமாலம் ஏறத்தமாழக் கி.ப. 300-325 என்னலமாம். அக்கமாலத்தில் 

சவெங்கடத்திற்கு அப்பமாற்பட்ட வதலுங்கு நமாடு பல ரமாஷ்டிரங்களமாக (மமாகமாணங்களமாக)ப் 

பரிக்கப்பட்டிருந்தது என்பது சமற்வசமான்ன பட்டயங்களிலிருந்து வதரிகிறது. அமவெ 

முண்டரமாஷ்டிரம், வவெங்சகமா (சவெங்கி) ரமாஷ்டிரம், சமாதவெமாஹேன ரமாஷ்டிரம் 

முதலியனவெமாகும். இரமாஷ்டிரங்கள பல விஷயங்களமாகப் (சகமாட்டம் அல்லது ஜில்லமா) 

பரிக்கப்பட்டிருந்தன. வதமாண்மட நமாடு பல்லவெர்க்கு முற்பட்ட சசமாழர் கமாலத்தில் 

இருந்தவெமாசற இருபத்துநமான்கு சகமாட்டங்களமாகப் பரிக்கப் பட்டிருந்தன. மமாகமாணத் 

தமலவெர்களும் பற அரசியல் உத்சயமாகஸ்தர்களும் இருந்தமார்கள.

விஜய ஸ்கந்தவெர்மன்

இவென் விஜய ஸ்கந்தவெர்ம மஹேமாரமாஜன் என்று கூறப்பட்டவென். இவென் ஆட்சிக்கமாலத்தில் 

இளவெரசனமாக இருந்தவென் புத்தவெர்மன் என்பவென். அவென் மமனவி வபயர் சமாருசதவி 

என்பது; மகன் வபயர் புத்யங்குரன் என்பது. இச்சமாருசதவி என்பவெள வதலுங்க நமாட்டில் 

தமாலூரமாக் கிரமாமத்தில் உளள வபருமமாள சகமாவிலுக்கு நிலதமானம் வசய்தனள. அதமனத் 

வதரிவிப்பசத ‘குணப சதயப் பட்டயம்’ என்பது.
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இம்மூன்று பட்டயச் வசய்திகமளத் தவிர இப் பல்லவெமரப் பற்றிக் கூறத்தக்க சவெறு 

சமான்றுகள இல்மல. ஆதலமால் இவெர்களது அரச முமற-வெரலமாறு இன்ன பறவும் 

முமறயமாகக் கூறமுடியவில்மல.

இமடக்கமாலப் பல்லவெர்  (கி.ப. 340-600)

இக்கமாலப் பல்லவெர் தங்கள பட்டயங்கமள வெடவமமாழியில் வவெளியிட்டனர். 

இவெர்களுக்கும் முன் வசமான்ன பல்லவெர்க்கும் என்ன உறவு என்பது வதரியவில்மல. 

இவெர்கள வவெளியிட்ட பட்டயங்கமளக் 

வகமாண்டு கீழ்வெரும் வபயர்கமளயுமடயவெர் இக்கமாலத்தவெரமாகக் கூறலமாம்.

சுற்றுப்புற நமாடுகள

இக்கமாலப் பல்லவெர் ஓயமாத சபமார்களில் ஈடுபட்டனர். அவெர்கள யமாருடன் இங்ஙனம் 

ஒய்வின்றிப் சபமாரிட்டனர்? பல்லவெ நமாட்மடச் சுற்றியிருந்த பல நமாட்டரசருடன் சபமார் 

வசய்தனர். அவ்வெமாறு பல்லவெ நமாட்மடச் சுற்றியிருந்த நமாடுகள எமவெ?
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சமாலங்கமாயனர்: சகமாதமாவெரி, கிருஷ்மண ஆறுகட்கு இமடயில் உளள நமாட்டின் வபயர் 

சவெங்மக (சவெங்கி) நமாடு என்பது. அதமனச் சமாலங்கமாயனர் என்ற அரச மரபனர் (கி.ப. 320-

600) ஆண்டுவெந்தனர்.

இக்ஷ்வெமாகர்: குண்டூர், கிருஷ்ணமா ஜில்லமாக்கமள இக்ஷ்வெமாகர் என்பவெர் ஆண்டுவெந்தனர்; 

பறகு அதமனப் பல்லவெர் மகப்பற்றின. பன்னர் அதமன ஆனந்தர் என்ற மரபனர் 

மகப்பற்றி (கி.ப.500-600) ஆண்டனர்.

கதம்பர்: கிருஷ்மண, துங்கபத்திமர ஆறுகட்கு இமடப்பட்ட நமாடு கதம்ப நமாடு ஆகும். 

அதன் தமலநகரம் வெனவெமாசி என்பது. இம்மரபன் முதல் அரசன் மயூரசர்மன் என்ற 

மமறயவென். அவென் பல்லவெர்க்குக் வகமாடிய பமகவென். அவென் கமாஞ்சியில் இருந்த 

வெடவமமாழிக் கல்லூரிக்குப் படிக்கச் வசன்று, பல்லவென்பமால் வவெறுப்புற்று, இந்நமாட்மடத் 

சதமாற்றுவித்தமான்; பல்லவெர்க்குப் பல வதமால்மலகமள விமளவித்தமான். அவென் மரபனர் 

பல்லவெமரப் பமகவெரமாகக் கருதிசய சபமாரிட்டு வெந்தனர். இக்கதம்பர் ஆட்சி ஏறக்குமறய 

இரண்டமர (கி.ப.350-600) நூற்றமாண்டுகள இருந்தது என்னலமாம்.

கங்கர்: இவெர்கள கமாவிரிக்குத் வதற்சக குடகு நமாட்மடயும் மமசூரின் ஒரு பகுதிமயயும் 

ஆண்டுவெந்தவெர். இவெர்கள பல்லவெர்க்கு நண்பரமாகசவெ இருந்து வெந்தனர்.

தமிழ் அரசர்

பல்லவெர் வதமாண்மட நமாட்மடக் மகப்பற்றிய வபமாழுது திருப்பதி, கமாளத்தி முதலிய 

மமலப்பகுதிகளில் வெமாழ்ந்த களப்பரர் மரபனர் வதற்கு சநமாக்கிச் வசன்று சசமாழ, 

பமாண்டிய நமாடுகமளக் மகப்பற்றி ஆளலமாயினர்; அங்கு நிமலயமாக இருந்த சசமாழ, 

பமாண்டியர் இக்களப்பரருடன் சபமாரிட்டனர். இவெரமனவெரும் சசர்ந்தும் சசரமாமலும் 

இமடக்கமாலப் பல்லவெர்க்குத் வதமால்மல வகமாடுத்து வெந்தனர்.

பல்லவெர் - தமிழர் சபமார்

இமடக்கமாலப் பல்லவெ அரசர் பலர் கமாஞ்சியில் இருந்து பட்டயங்கள விடுக்கவில்மல; 

அவெர்கள வநல்லூர், கடப்மப ஜில்லமாக்களில் இருந்சத கமாலங்கழித்தனர். அவெர்களில் 

இரண்டமாம் ஸ்கந்தவெர்மன் கமாஞ்சிமயக் மகப்பற்றியதமாகக் கூறிக்வகமாளகிறமான். ஆனமால், 

அவெனுக்குப்பன் கமாஞ்சி மீட்டும் பல்லவெர் மகயிலிருந்து நழுவி விட்டது. அதமனப் பன் 

சிம்மவிஷ்ணு என்பவென் ஏறத்தமாழக் கி.ப.575-இல் மீளவும் மகப்பற்றினமான். 

இக்குறிப்புகமள சநமாக்கக் கமாஞ்சி உளளிட்ட வதமாண்மட நமாடு இந்த இமடக்கமாலப் 

பல்லவெர் கமாலத்தில், வதற்சக இருந்த களப்பரர்.சசமாழர் மககட்கு அடிக்கடி 

மமாறிக்வகமாண்டிருந்தது என்னலமாம். கி.ப. ஐந்தமாம் நூற்றமாண்டில் புத்தவெர்மன் என்பவென் 

கடல்சபமான்ற சசமாழர் பமடயுடன் சபமாரிட்டமான் என்று பல்லவெர் பட்டயம் பகர்கின்றது. 
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சிம்மவிஷ்ணு சசமாழர், களப்பரர், பமாண்டியர் இவெர்களுடன் சபமார் வசய்தமான் என்று 

பல்லவெர் பட்டயம் சமான்று பகர்கின்றது. இவெற்றமால், வதற்சக தமிழரசர் பல்லவெர்க்கு 

ஒயமாத்வதமால்மலகள வகமாடுத்து வெந்தனர் என்பமத அறியலமாம்.

பல்லவெர்-கதம்பர் சபமார்

கதம்பர் தமக்குத் வதற்சக இருந்த கங்க நமாட்மடக் மகப்பற்றப் பலமுமற முயன்றனர். 

கங்கர், பல்லவெர் துமணமய நமாடினர். பல்லவெ அரசர் பமடகளுடன் வசன்று கங்கருடன் 

கலந்து கதம்பமர வவென்றனர். இங்ஙனம் பல்லவெர்க்கும் கதம்பர்க்கும் நடந்த சபமார்கள 

பலவெமாகும்.

சமாளுக்கியர்

ஏறத்தமாழக் கி.ப. ஆறமாம் நூற்றமாண்டின் வதமாடக்கத்தில் கதம்ப நமாட்டிற்கு வெடக்சக 

சமாளுக்கியர் என்னும் மரபனர் சதமான்றினர். அவெருள முதல் அரசன் விஜயமாதித்தன் 

என்பவென். அவென் தமலநகரம் வெமாதமாப என்பது. விஜயமாதித்தன், அவென் மகனமான 

ஜயசிம்மன், அவென் மகனமான இரணதீரன், அவென் மமந்தனமான முதலமாம் புலிசகசி 

ஆகிசயமார் அமனவெரும் இவ்விமடக்கமாலப் பல்லவெருடன் சபமாரிட்டவெண்ணம் 

இருந்தனர்.

குழப்பமமான கமாலம்

இவ்வெமாறு பல்லவெர் வதற்சக சசமாழர், களப்பரரிடத்தும் வெடக்சக ஆனந்தர், 

இக்ஷ்வெமாகரிடத்தும்: வெடசமற்கில் கதம்பர், சமாளுக்கியரிடத்தும் ஓயமாது சபமாரிட 

சவெண்டியவெர் ஆயினர்; அதனமால், பல சமயங்களில் வதமாண்மடநமாட்மட இழந்தனர்; 

வபருந்துன்பப்பட்டனர்; சபமார்முமனகளிசலசய தம் வெமாழ்நமாட்கமளக் கழித்தனர். 

இந்நிமலமமயில் அவெர்கள விட்ட பட்டயங்கமளக் வகமாண்டு அவெர்களது அரசமுமற, 

அரசியல் முதலிய வசய்திகமளக் கூறக்கூடவில்மல.
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குழப்பகமால முடிவு

இக்குழப்பமமான நிமலமம சிம்மவிஷ்ணு என்ற பல்லவெ அரசன் கமாலமுதல் 

மமறந்துவிட்டது. அவென் கமாலம் முதல் பல்லவெர் வெரலமாற்றில் வதளிவு ஏற்பட்டுவிட்டது. 

பல்லவெர் ஆட்சியும் கமாஞ்சியில் நிமலவபற்றுவிட்டது. பல்லவெர் ஒரு வபருநமாட்மடக் 

கட்டியமாளத் வதமாடங்கினர்.
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3. மசஹேந்திரவெர்மன்(கி.ப. 600 – 630)

சிம்மவிஷ்ணு

இவென் இமடக்கமாலப் பல்லவெருள இறுதி அரசன், மூன்றமாம் சிம்மவெர்மன் மகன். 

இவெனுக்குப் பீமவெர்மன் என்ற தம்ப இருந்தமான். அவென் ஆந்திரப் பகுதிமய இவெனுக்கு 

அடங்கி ஆண்டுவெந்தனன் சபமாலும்! “சிம்மவிஷ்ணு ‘பல்லவெகுலம்’ என்ற உலகிமனத் 

தமாங்கும். குலமமல சபமான்றவென்” என்று இவென் மகனமான மசஹேந்திரவெர்மன் 

கூறியுளளமான். இதனமால் இவெனது வபருவீரம் ஒருவெமாறு உணரலமாம். சமலும் 

மசஹேந்திரவெர்மன் தன் தந்மதமயப் பற்றிக் கூறுமகயில், “அவென் அனுபவிக்கத்தக்க 

வபமாருளகள எல்லமா வெற்மறயும் உமடயவென் (சபமாகபமாக்கியங்களில் குமறவில்லமாதவென்);

பல நமாடுகமள வவென்றவென்; வீரத்தில் இந்திரமனப் சபமான்றவென் வசல்வெத்தில் குசபரமன

நிகர்த்தவென். அவென் அரசர்க்கு அரசன்” என்று குறித்துளளமான். இவெனுமடய சபமார்ச் 

வசயல்கள

“சிம்மவிஷ்ணுவின் புகழ் உலவகலமாம் பரவியுளளது. இவென் கமாவிரிபமாயப்வபற்ற 

வசழிப்புளள சசமாழநமாட்மடச் சசமாழரிடமிருந்து மகப்பமாற்றினமான்” என்று பல்லவெர் 

பட்டயம் ஒன்று பகர்கின்றது. மற்வறமாரு பட்டயம், “...பறகு இவ்வுலகில் சிங்கம் 

சபமான்ற சிம்மவிஷ்ணு சதமான்றினமான். அவென் பமகவெமர அழிப்பதில் வபயர் வபற்றவென்.

அவ்வீரன் களப்பரர், மழவெர், சசமாழர், பமாண்டியர் ஆகியவெமர வவெற்றி வகமாண்டமான்” 

என்று கூறுகிறது. அவெந்தி சுந்தரி கதமாசமாரம் என்ற வெடவமமாழி நூல், “பல்லவெர் மரபல் 

சிம்ம விஷ்ணு என்பவென் சதமான்றினமான். அவென் கமாஞ்சியிலிருந்து இறுதிப்பமகமமமய 

அறசவெ நீக்கினமான். அவென், தன் வீரத்தமாலும் ஆண்மமயமாலும் பமக அரசர்களுமடய 

வபமாருளகமளத் தனக்கு உரிமமயமாகக் வகமாண்டமான்” என்று கூறுகின்றது.

இமவெ அமனத்மதயும் ஒன்றுசசர்த்து ஆரமாயின், சிம்மவிஷ்ணு களப்பரர், மழவெர், 

சசமாழர், பமாண்டியர்களுடன் சபமாரிட்டமான்; அவெர்கமள வவென்றமான்; கமாஞ்சிமயக் 

மகப்பற்றினமான்; பல்லவெ நமாட்மடத் வதற்சக விரிவெமாக்கினமான் என்பன அறியலமாம். 

இவென் மகனமான மசஹேந்திரவெர்மன் ஆட்சி தஞ்சமாவூர், திருச்சிரமாப்பளளி ஜில்லமாக்களிலும்

புதுக்சகமாட்மடச் சீமமயிலும் பரவி இருந்தது. ஆனமால், அப்பகுதிகமள மசஹேந்திரன் தன்

கமாலத்திற் மகப்பற்றினமான் என்று கூறமுடியமாது. ஆதலமால், அப்பகுதிகள சிம்மவிஷ்ணு 

கமாலத்திசலசய பல்லவெர் ஆட்சிக்கு உட்பட்டனவெமாதல் சவெண்டும். அவ்வெமாறு 

அப்பகுதிகள வெமர இவென் மகப்பற்றியதமாற்றமான். சிம்மவிஷ்ணு மழ ருடனும் 

பமாண்டியருடனும் சபமாரிட சவெண்டியவென் ஆயினன்.
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சிம்மவிஷ்ணு கமாலத்தில் சசமாழநமாட்டின் வெடபகுதி மயயும் வதமாண்மட நமாட்டின் வதன் 

பகுதிமயயும் களப்பரர் ஆண்டுவெந்தனர். உமறயூர்வெமர இருந்த சசமாணமாட்டுப் 

பகுதிமயச் சசமாழர் ஆண்டனர். திருச் சிரமாப்பளளி சசலம் ஜில்லமாக்களிலுளள 

வகமால்லிமமலப் பகுதிமய மழவெர் ஆண்டுவெந்தனர். இவெர்கள நமாடுகள பல்லவெர் 

மகப்படுமமாயின், தனது நமாட்டிற்கும் ஆபத்து உண்டமாகலமாம். என்று கருதிசய பமாண்டியன் 

சிம்மவிஷ்ணுமவெத் தமாக்கினன். எனினும், சிம்மவிஷ்ணு வவெற்றிவபற்றமான். பல்லவெநமாடு 

புதுக்சகமாட்மடச் சீமமவெமர பரவிவிட்டது. புதுக் சகமாட்மடச் சீமமமய ஆண்டுவெந்த 

வகமாடும்பமாளுர்ச் சிற்றரசர்கள பல்லவெர்க்கு அடங்கியவெர் ஆயினர்.

சதுர்சவெதி மங்கலங்கள

சிம்மவிஷ்ணு தன் வபயரமால், நமான்கு சவெதங்களிலும் வெல்ல. மமறயவெர்க்குச் சிற்றுமார்கள 

பலவெற்மறத் தமானமமாக அளித்தமான். அமவெ சிம்மவிஷ்ணு சதுர்சவெதி மங்க்லங்கள 

எனப்வபயர் வபற்றன. இப்வபயர், திருவவெமாற்றியூமர அடுத்த மணலி என்னும் 

சிற்றுமார்க்கு இருந்ததமாகத் வதரிகிறது. வெட ஆர்க்கமாடு ஜில்லமாவில் சீயமங்கலம் என்று 

வெழங்கும். கிரமாமம், பமழய கமாலத்தில் ‘சிம்மவிஷ்ணு சதுர்சவெதி மங்கலம்’ என்று வபயர் 

வபற்றிருந்தது. கும்பசகமாணத்மத அடுத்த கஞ்சனூர் இம்மமாதிரிப் வபயர் வபற்றிருந்தது.

மவெணவென்

‘சிம்மவிஷ்ணு’ என்ற வபயமரக்வகமாண்சட இவென் மவெணவென் என்பமத எளிதில் 

உணரலமாம். “பக்தி ஆரமாதித விஷ்ணு சிம்மவிஷ்ணு” என்று பல்லவெர் பட்டயம் 

இவெமனக் குறிக்கிறது. இதனமால் இவென் பரம பமாகவெதன் என்பமத அறியலமாம். 

மஹேமாமல்லபுரத்தில் உளள ஆதிவெரமாகர் சகமாவில் இவென் கட்டியதமாகும் என்று பலர் 

கருதுகின்றனர்.

ஆதிவெமாகர் சகமாவில்

இது மஹேமாமல்லபுரத்தில் இருக்கின்றது. இக் சகமாவிலில் ஆசனம் ஒன்றில் 

அமர்ந்தவெண்ணம் ஒர் உருவெச்சிமல கமாண்கின்றது. அதன் சமல் ‘ஸ்ரீ சிம்மவிஷ்ணு 

சபமாதமாதிரமாஜன்’ என்பது வபமாறிக்கப் பட்டுளளது. அவ்வுருவெத்தின் தமலமீது உயர்ந்த 

கிரீடம் கமாணப்படுகிறது. மமார்பலும் கழுத்திலும் பலவெமக மமாமலகள கமாண்கின்றன. 

அவ்வுருவெத்தின் இரு புறங்களிலும் இரண்டு வபண்மணிகமளக் குறிக்கும் உருவெச் 

சிமலகள இருக்கின்றன. அவெற்றின் தமலகளமீது முடிகள கமாணப்படுகின்றன. அமவெ 

சிம்மவிஷ்ணுவின் மமனவியமரக் குறிப்பனவெமாகும். அவ்வுருவெங்கட்கு சநர் எதிர்ப்புறச் 

சுவெரில் ‘ஸ்ரீமசஹேந்திர சபமாதமாதிரமாஜன்’ என்பது எழுதப்பட்டுளளது. அதன் அடியில், முடி

அணிந்த மசஹேந்திரன் நிற்கின்ற நிமலயில் ஓர் உருவெம் வசதுக்கப்பட்டுளளது. 
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அவ்வுருவெம் பல அணிகமள அணிந்துளளது. அதன் வெலக்மக, சகமாவிலின் உட்புறத்மதச் 

சுட்டிக் கமாட்டுகிறது. இடக்மக, முதல் அரசியின் வெலக்மகமயப் படித்தபடி உளளது. 

மசஹேந்திரன் மமனவியர் இருவெர் உருவெங்களும் நின்றசகமாலத்தில் கமாணப்படுகின்றன.

‘சிம்மவிஷ்ணு தன் நிமனவு இருத்தற்கமாகத் தன் சிமலமயயும் சதவியர் சிமலகமளயும் 

ஆதிவெரமாகர் சகமாவிலில் அமமத்திருக்கலமாம். அவெனது ஆட்சிக் கமாலத்தில் இளவெரசனமாக 

இருந்த மசஹேந்திரவெர்மன் தந்மதயுடன் அக்சகமாவிலுக்குச் வசன்றிருக்கலமாம். 

அந்நிமலமமமய உணர்த்தசவெ அவெனுமடய சிமலயும் அவென் சதவியர் சிமலகளும் 

அங்கு அமமக்கப்பட்டன. என்பது அறிஞர் கருத்து.

வெடவமமாழிப் புலவெர் தமாசமமாதரர்

சிம்மவிஷ்ணு சிறந்த வெடவமமாழிப் புலவென் ஆவென். அவென் கமாலத்தில் கங்க நர்ட்மடத் 

துர்விநீதன் என்பவென் ஆண்டுவெந்தமான். அசத சமயத்தில் சகமாதமாவெரிக்கும் 

கிருஷ்மணக்கும் இமடப்பட்ட சவெங்மக நமாட்மடக் கீமழச் சமாளுக்கிய முதல் அரசனமான 

விஷ்ணுவெர்த்தனன் என்பவென் அரசமாண்டுவெந்தமான். அவென் சவெங்மக நமாட்மட 

ஆளத்வதமாடங்கிய கமாலம் ஏறத்தமாழ கி.ப.614 ஆகும். அந்த விஷ்ணுவெர்த்தனன் அமவெயில் 

சிறந்த புலவெரமாகவும் அவெனது நண்பரமாகவும் இருந்தவெர் தமாசமமாதரர் என்ற வெடவமமாழிப் 

புலவெர் ஆவெர். அவெரது மறு வபயர் பமாரவி என்பது. அவெர், கங்க அரசனமான துர்விநீதன் 

சிறந்த வெடவமமாழிப் புலவென் என்பமதக் சகளவியுற்று அவெனிடம் வசன்றமார். துர்விநீதன் 

அவெமர வெரசவெற்று அவெமரத் தன் நண்பரமாகக் வகமாண்டு மகிழ்ந்தமான்.

சிம்மவிஷ்ணு அமவெக்களம்

ஒருநமாள வெடவமமாழியமாளன் ஒருவென் சிம்மவிஷ்ணு அமவெக்களத்திற்கு வெந்து நரசிம்ம 

அவெதமாரத்மதப் பற்றிய வபருமமாள துதி ஒன்மறப் பமாடினமான். அப்பமாடல் வசமாற்சுமவெ-

வபமாருட்சுமவெப் வபமாலிவுடன் விளங்கியது. அதமன அநுபவித்து மகிழ்ந்த 

சிம்மவிஷ்ணு, “இதமனப் பமாடிய புலவெர் யமாவெர்?” எனக் சகட்டமான். உடசன 

அந்த வெடவமமாழியமாளன், “ஐயசன, வெடக்சக ஆரியநமாட்டு அனந்தபுரத்தில் வகளசிக 

மரபல் நமாரமாயணசமாமி என்று ஒருவெர் இருந்தமார். அவெருக்குத் தமாசமமாதரர் என்ற புத்திரர் 

பறந்தமார். அவெர் சிறந்த வெடவமமாழிப் புலவெரமாகிப் பமாரவி எனப் வபயர் வபற்றமார். அவெர் 

கீமழச்சமாளுக்கிய நமாட்டு அரசனமான விஷ்ணுவெர்த்தனனுக்கு நண்பரமானமார்; ஒருநமாள 

அவெனுடன் கமாடு வசன்றமார். அரசன் சவெட்மடயமாடிய விலங்கின் இமறச்சிமயத் தின்றமான்;

தன்னுடன் வெந்த புலவெமரயும் தூண்டித் தின்னச் வசய்தமான். புலவெர் அப்பமாபத்மதப் 

சபமாக்கப் பல இடங்கட்கு யமாத்திமர வசன்றமார்; இறுதியில் துர்விநீதன் அமவெமய 
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அமடந்து அங்கு இருந்து வெருகின்றமார். அவெர் பமாடிய பமாடமலசய நமான் தங்களமுன் 

பமாடிசனன்” என்றமான்.

கமாஞ்சியில் பமாரவி

சிம்மவிஷ்ணு பமாரவிமயத்தன் அமவெயில் மவெத்திருக்க விரும்பனமான்; அதனமால் 

துர்விநிதனுக்குப் பமார்விமயத் தன்னிடம் அனுப்புமமாறு சவெண்டுசகமாள விடுத்தமான். 

பமாரவியும் கமாஞ்சிமய அமடந்தமார்; பல்லவென் அமவெமய அலங்கரித்தமார்: அர்ச்சுனன் 

தவெம் வசய்த வபமாழுது சிவெபரமான் சவெடவெடிவிற் வசன்று அவெனுடன் வபமாய்யமாகப் 

சபமாரிட்டு அவெனுக்குக் கமாட்சியளித்த வெரலமாற்மற ஒரு நூலமாக வெடவமமாழியிற் பமாடினமார். 

அதன் வபயர் ‘கிரமாதமார்ச்சுனீயம்’ என்பது.

மசஹேந்திரவெர்மன்

சிம்மவிஷ்ணு மகனமானமசஹேந்திரவெர்மன் இளமமப் பருவெத்தில் கமாஞ்சியில் இருந்த 

சிறந்த வெடவமமாழிப் புலவெர்களிடம் கல்வி கற்றமான்; பமாரவி கமாஞ்சிக்கு வெந்த பறகு 

அவெரிடமும் சில நூல்கமளப் படித்திருக்கலமாம். இவென் வெடவமமாழியில் நல்ல புலமம 

வபற்றிருந்தமான்; தமிழிலும் ஒரளவு பயிற்சி வபற்றிருந்தமான் என்று கூறலமாம். இவென் 

தந்மதயுடன் இருந்து வபருநமாட்டின் அரசியமலக் கவெனித்து வெந்ததமால், இளவெரசனமாக 

இருந்த வபமாழுசத அரசியல் அறிவு சிறக்கப் வபற்றிருந்தமான். இவெனது தந்மத ஏறத்தமாழ 

கி.ப. 615 வெமர அரசனமாக இருந்தமான் என்பதமால், இவெனது ஆட்சி ஏறக்குமறய கி.ப. 

615 இல் வதமாடங்கி 635 இல் முடிவுற்றிருக்கலமாம் என்று அறிஞர் கருதுகின்றனர். இவென் 

பட்டம் வபறும்வபமாழுது ஏறத்தமாழ முப்பத்மதந்து அல்லது நமாற்பது வெயதுமடயவெனமாக 

இருந்தமான் என்று வசமால்லலமாம்.

பட்டப் வபயர்கள

இவெனுமடய விருதுப் வபயர்கள பலவெமாகும். அமவெ தமிழிலும் வதலுங்கிலும் 

வெடவமமாழியிலும் இருந்தன. அவெற்றுள சில குணபரன், 

விசித்திரசித்தன், சசத்தகமாரி, அவெனிபமாஜனன், லளிதமாங்குரன், புருசஷமாத்தமன், 

சத்தியசந்தன், நசரந்திரன், சபமாத்த்மரயன், சத்ருமல்லன், பகமாப்படுகு, நயபரன், 

விக்கிரமன், கலகப்பரியன், மத்தவிலமாசன், அநித்யரமாகன், சங்கீர்ண ஜமாதி, நரவெமாஹேனன், 

உதமாரசித்தன், பரகிருதிப்பரியன், அலுப்தகமாமன் என்பனவெமாகும்.

சபரரசு

இவெனுக்குத் வதலுங்கில் பல விருதுப்வபயர்கள இருத்தலும், குண்டுர் ஜில்லமாவில் 

இவெனது கல்வவெட்டு கமாணப்படுதமலயும் சநமாக்க, இவெனது சபரரசு வெடக்சக 
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கிருஷ்மணயமாறுவெமர பரவி இருந்தது என்பதறியலமாம். நமாரத்தமாமமல, குடுமியமான் 

மமல, திருவமய்யம் முதலிய புதுக்சகமாட்மடமயச் சமார்ந்த மமலகளில் இவெனுமடய 

கல்வவெட்டுகள இருத்தலமால், வதற்சக புதுக்சகமாட்மடச் சீமம முடிய இவெனது ஆட்சி 

வசன்றிருந்தது என்பது வதரிகிறது. எனசவெ, பல்லவெப் வபருநமாடு வெடக்சக 

கிருஷ்மணயமாறு முதல் வதற்சக புதுக்சகமாட்மடச் சீமம முடிய இருந்தது என்னலமாம்.

குடும்பம்

இவெனுக்கு மமனவியர் இருவெர் என்பது மஹேமாபலிபுரத்து ஆதிவெரமாகர் சகமாவில் 

உருவெச்சிமலகள வகமாண்டு கூறலமாம். இவென் வசல்வெமமந்தன் நரசிம்மவெர்மன் என்பவென்.
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4. சபமார்ச் வசயல்கள

சுற்றுப்புற நமாடுகள

சமமலச் சமாளுக்கியர்

சிம்மவிஷ்ணு பல்லவெ அரசனமாக இருக்மகயில், கி.ப. 610-இல் இரண்டமாம் புலிசகசி 

என்பவென் சமாளுக்கியப் சபரரசன் ஆனமான். அவென் தன் வபருநமாட்டிற்குத் வதற்சக இருந்த 

கதம்பர், கங்கர் என்சபமாமரயும் கிழக்சக இருந்த சமாலங்கமாயனமரயும் வவென்றமான்; 

சகமாதமாவெரிக்கும் கிருஷ்மணக்கும் இமடப்பட்ட சவெங்மகநமாட்மட வவென்று, அங்குத் தன்

தம்பயமான விஷ்ணுவெர்த்தனமன அரசன் ஆக்கினமான். இந்த விஷ்ணுவெர்த்தனமன அரசன் 

ஆக்கினமான். இந்த விஷ்ணுவெர்த்தனசன கீமழச் சமாளுக்கிய முதல் அரசன் ஆவென். இவென் 

கி.ப. 614-ல் அரசன் ஆனமான். இவென் மரபனசர கீமழச் சமாளுக்கியர் எனப்பட்டனர்.

கங்கர்

இவெர்கள முன் வசமான்னவெமாறு கமாவிரிக்குத் வதற்சக குடகுமமல நமாட்மட ஆண்டவெர்கள. 

இவெர் தமலநகரம் தமழக்கமாடு என்பது. இவெர்களுள சிம்மவிஷ்ணு கமாலத்து அரசன் 

துர்விநீதன் என்பவென்.

சசமாழர்

இக்கமாலத்துச் சசமாழன் வபரியபுரமாணத்துட் கூறப்படும் மங்மகயர்க்கரசியமார் 

தந்மதயமாவென். அவென் பமாண்டிய அரசனுடன் உறவுவகமாண்டிருந்தமான்.

பமாண்டியர்

சிம்மவிஷ்ணு சசமாழநமாட்மடக் மகப்பற்றிய அசத சமயத்தில் கடுங்சகமான் என்ற 

பமாண்டிய மன்னன் களப்பரமர விரட்டிப் பமாண்டியநமாட்மடக் மகப்பற்றினமான். 

அவெனுக்குப் பன் அவென் மகனமான மமாறவெர்மன் அவெனி சூளமாமணி (கி.ப. 600-625) அரசன் 

ஆனமான். இப்பமாண்டியர் வதற்கில் உரிமமவபற்று வெமாழ்ந்த சபரரசர் ஆவெர்.

பல்லவெர்-சமாளுக்கியர் சபமார்

கீமழச்சமாளுக்கிய நமாட்மட ஏற்படுத்திய இரண்டமாம் புலிசகசி வதற்சக இருந்த பல்லவெப் 

சபரரசன் பலத்மத ஒடுக்க விரும்பனமான்; அதனமாற் வபரும்பமட திரட்டிப் பல்லவெ 

நமாட்டின்மீது பமடவயடுத்தமான், “அழுக்கற்ற வவெண்சமாமரங்கமளயும் நூற்றுக்கணக்கமான 

வகமாடிகமளயும் - குமடகமளயும் படித்துக்வகமாண்டு புலிசகசியின் பமடகள வசன்றன. 
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அப்வபமாழுது கிளம்பன தூளியமானது எதிர்க்க வெந்த பல்லவெனது ஒளிமய மங்கச் வசய்தது. 

புலிசகசியின் வபரிய பமடக்கடமலக் கண்டு அஞ்சிய கமாஞ்சி மன்னன் கமாஞ்சிபுரக் 

சகமாட்மடக்குள புகுந்து வகமாண்டமான்.” என்று புலிசகசியின் பட்டயம் புகழ்கின்றது. 

பல்லவெர் பட்டயங்கள மசஹேந்திரன் வவெற்றி வபற்றமான் என்று கூறுகின்றன. சபமாரின் 

முடிவில் பல்லவெர்க்கு எந்த விதமமான நமாட்டு இழப்பும் ஏற்பட்டதமாகத் வதரியவில்மல. 

ஆதலமால், இப்சபமாரினமால் சமாளுக்கியர்க்கு முயற்சி நஷ்டமும் ஆள நஷ்டமும் வபமாருள 

நஷ்டமும் உண்டமாயின என்னலமாம். எனினும், சபமார் எவ்வெமாறு நடந்து முடிந்தது 

என்பமதக் கமாண்சபமாம்:

“துளளிவிழும் கயல் மீன்கமளக் கண்களமாகக் வகமாண்ட கமாவிரி, சமாளுக்கியனுமடய 

யமாமனகளின் மதநீர் விழுந்ததமால் ஒட்டம் தமடப்பட்டுக் கடலிற் கலக்க 

இயலமாததமாயிற்று. புலிசகசியும் பல்லவெனமாகிய - பனிமயப்சபமாக்கும் பகலவெனமாய்ச் சசர-

சசமாழ-பமாண்டியமரக் களிப்புறச் வசய்தமான்.” என்று . சமாளுக்கியன் பட்டயம் கூறுகின்றது.

சமாளுக்கியர் பட்டயம் கூறும் இரண்டு குறிப்புகளமாலும், மசஹேந்திரன், இரண்டமாம் 

புலிசகசிமய எதிர்த்துப் சபமாரிட முடியமாமல் கமாஞ்சிபுரக் சகமாட்மடக்குள 

ஒளிந்துவகமாண்டமான் என்பதும், அச்வசயல் தமிழ் அரசமர மகிழ்வித்தது 

என்பதும் வதரிகின்றனசவெ தவிர, பல்லவென் சதமாற்றுவிட்டமான் என்பசதமா, நமாட்மட 

இழந்துவிட்டமான் என்பசதமா வதரியவில்மல.

சபமார் நடந்த முமற

இரண்டமாம் புலிசகசி முதலில் கமாஞ்சிமயக் மகப்பற்ற முயன்றமான்; மசஹேந்திரனது 

சகமாட்மட மதில் பமகவெரமால் ஏற முடியமாதது. மசஹேந்திரன் சகமாட்மடக்குள ஒளிந்து 

வகமாண்டமான். அவெமன வவென்று மகப்படியமாகப் படிக்க சவெண்டும் என்ற எண்ணம் 

இல்லமாமல் வபருமிதம் வகமாண்ட புலிசகசி, பல்லவெ நமாட்டின் வதன் எல்மலயமான 

கமாவிரியமாறுவெமர வசன்றமான்.

அவென் மீட்டும் திரும்பக் கமாஞ்சிமய சநமாக்கி வெருவெதற்குள, மசஹேந்திரவெர்மன் 

வபரும்பமடமயத் திரட்டித் தயமாரமாகக் கமாத்திருந்தமான்; புலிசகசி கமாஞ்சிக்கு அருகில் 

வவெற்றித்திமிருடன் அசட்மடயமாக வெந்து வகமாண்டிருக்மகயில் திடீவரனத் தமாக்கினன். 

தனக்கஞ்சிக் சகமாட்மடக்குள புகுந்துவகமாண்ட மசஹேந்திரன், எதிர்பமாரமாவிதமமாக 

இங்ஙனம் வென்மம மிக்க பமடவகமாண்டு தமாக்குவெமான் என்று புலிசகசி கனவிலும் 

கருதவில்மல. புளளலூர் என்னும் இட்த்தில் நடந்தது. அது கமாஞ்சிக்குப் 

பத்துக்கல்.வதமாமலவில் உளளது. எதிர்பமாரமாத எதிர்ப்மபக் கண்டதும் சமாளுக்கியர் பமட 

திமகத்தது. அதனமால் அது வவெற்றிகரமமாகப் சபமாரமாடக்கூடவில்மல. பல்லவெர் பமட 
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வீரமாசவெசத்துடன் சபமாரமாடியது. இறுதியில் மசஹேந்திரவெர்மன் பமட சமாளுக்கியர் 

பமடமயத் துரத்திச் வசன்றது. இரண்டமாம் புலிசகசி உயிருடன் சமாளுக்கிய நமாட்மட 

அமடந்தசத வபரிதமாயிற்று.

பல்லவெர் - கங்கர் சபமார்

இரண்டமாம் புலிசகசியின் தம்பயும் கீமழச்கமாளுக்கிய முதல் அரசனுமமான 

விஷ்ணுவெர்த்தனனுக்குக் கங்க அரசனமான துர்விநீதன் தன் மகமள மணம் வசய்து தந்தமான். 

அந்த உறவினமால் அவென் இரண்டமாம் புலிசகசிக்கும் உறவினன் ஆனமான். கீமழச் 

சமாளுக்கிய அரசு சமாலங்கமாயனமர விரட்டி ஏற்படுத்தப்பட்டது என்பது முன்னசர 

குறிக்கப்பட்டதன்சறமா? அச்சமாலங்கமாயனர் மசஹேந்திர வெர்மனுக்கும் அவெனுமடய 

முன்சனமார்க்கும் வகமாளவெமன வகமாடுப்பமனயில் உறவுவகமாண்சடமார் ஆவெர். ஆதலின், 

தனக்கு சவெண்டிய அரசமரபனமர ஒழித்து, இரண்டமாம் புலிசகசி தன் ஆதிக்கத்மதப் 

வபருக்க ஏற்பமாடு வசய்தமத மசஹேந்திரன் பமார்த்துக்வகமாண்டிருக்க விரும்பவில்மல. 

அதனமால் அவென், விஷ்ணுவெர்த்தனன் இறந்தவுடன் அவென் மகன் பட்டம் வபறுவெமதத் 

தடுத்துச் சமாலங்கமாயன அரசன் பட்டத்துக்கு வெர உதவிவசய்தமான். அதனமாற் சினங்வகமாண்ட

துர்விநீதன் என்ற கங்க அரசன் மசஹேந்திரமனத் தமாக்கத் துணிந்தமான். அதுசவெ தக்க சமயம்

என்று இரண்டமாம் புலிசகசியும் முமனந்தமான்.

புலிசகசி முன் வசமான்னபடி வெடக்சக பமடவயடுத்து வெருமகயில், துர்விந்தன் பல்லவெ 

நமாட்டின் சமற்சக பமடவயடுத்தமான். அந்தரி, ஆலத்தூர், வபருநகரம், புளளலூர் என்ற 

இடங்களில் சபமார் நமடவபற்றது என்று கங்கர் கல்வவெட்சட கூறுகின்றது. 

அக்கல்வவெட்டு சமலும், “துர்விநிதன் கமாடுவவெட்டிமய (பல்லவெமனப் சபமாரில் வவென்று, 

தன் மகள வெயிற்றுப் வபயரமனச் சமாளுக்கிய அரசு கட்டிலில் அமர்த்தினமான்” என்று 

குறிக்கின்றது. இதனமாலும் முன்வசமான்ன சமாளுக்கியின் நடத்திய சபமாரமாட்டத்தமாலும் 

மசஹேந்திரன் முயற்சி பலிக்கவில்மல. என்பது வதரிகிறது; மசஹேந்திரமனக் கங்கனும் 

சமாளுக்கியனும் எதிர்த்தனர் என்பதும், அவென் இருவெமரயும் சமமாளித்துத் துரத்தி 

அடித்தமான் என்பதும் அறியக் கிடக்கின்றன.
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5. சமய மமாற்றம்

தமிழகத்தில் சமயநிமல

ஏறத்தமாழச் சங்க கமாலத்தின் இறுதியமாகிய கி.ப. 400 க்கு முற்பட்ட கமாலத்தில் 

தமிழ்நமாட்டில் பல சமயங்கள இருந்தன. அமவெ மசவெ சமயம், மவெணவெ சமயம், வபளத்த 

சமயம், சமண சமயம் முதலியனவெமாகும். அமவெ ஒன்சறமாடு ஒன்று சபமாரிடமாது 

சமரசமமாகசவெ வெமாழ்ந்து வெந்தன.

சங்க கமாலத்திற்குப் பறகு சசமாழ - பமாண்டிய நமாடுகள களப்பரர் ஆட்சிக்கு உட்பட்ட 

கமாலத்தில் சமணம் தமல தூக்கியது. பமாண்டிய நமாடமாண்ட களப்பரர் சமணத்மதப் 

சபமாற்றி வெளர்த்தனர்; மவெதிக வநறிமயயும் மசவெத்மதயும் வெளரவிடவில்மல; ஒரு 

பரமாமணனுக்கு விடப்பட்ட - பரமசதய உரிமமமயப் பறிமுதல் வசய்தனர் என்று 

சவெளவிக்குடிப்பட்டயம் விளம்புகிறது. மூர்த்திநமாயனமார் என்பவெர்க்கு, சசமாமசுந்தர்க் 

கடவுள சகமாவிலுக்கு நமாளும் சந்தனச்சமாந்து வகமாடுக்கச் சந்தனக் கட்மடகள 

கிமடக்கமாதவெமாறு வசய்தனர் என்று வபரிய புரமாணம் புகல்கின்றது. பமாண்டிய நமாட்டில் 

உளள மமலகளில் சமண முனிவெர்கள வெமாழ்ந்துவெந்தமார்கள. சமணப் புலவெர் பலர், 

மதுமரயில் கி.ப. 5 ஆம் நூற்றமாண்டில் ஒரு சங்கத்மதக் கூட்டினர் எனின், பமாண்டிய 

நமாட்டில் சமணம் நன்கு பரவி இருந்தது என்பமத அறியலமாம்.

சமண மடம்

சசமாழ நமாட்டிலும் திருவெமாரூர், பமழயமாமற முதலிய இடங்களில் சமணர் பரவி 

இருந்தனர்; வதமாண்மட நமாட்டில் வவெடமால், சிற்றமாமூர், கூடலூர், திருப்பமாதிரிப்புலியூர், 

கமாஞ்சி முதலிய இடங்களில் பரவி வெமாழ்ந்தனர். திருப்பமாதிரிப்புலியூரில் இருந்த சமண 

மடம் ஒன்று வதன்னிந்தியமாவிற் புகழ்வபற்று விளங்கியது. அதனில் புகழ்வபற்ற 

சிம்மசூரி, சர்வெநந்தி என்ற திகம்பர சமணப் சபரறிஞர் வெடவமமாழியிலும் பரமாக்ருத 

வமமாழியிலும் வெல்லுநரமாய் விளங்கினர்; பரமாக்ருத வமமாழியில் இருந்த சமண நூல்கமள 

வெடவமமாழியில் வபயர்த்வதழுதினர். கமாஞ்சி வெடவமமாழிக் கல்லூரி மவெதிகர்க்குச்சிறப்புச் 

வசய்தவெமாறு, திருப்பமாதிரிப்புலியூர் மடம் சமணர்க்குச் சிறப்பளித்தது. ‘சலமாகவிபமாகம்’ 

என்ற சமண நூல் இந்த மடத்தில் வசய்யப்பட்டது. அப்வபமாழுது சிம்மவெர்மன் என்ற 

இமடக்கமாலப் பல்லவென் அரசனமாக இருந்தமான் என்று அந்த நூலின் முகவுமரயிற் 

கண்டுளளது. மசஹேந்திரவெர்மன் தமான் இந்த மடத்மதப் வபரிதும் ஆதரித்து வெந்தமான். 

இவ்ன் தன் ஆட்சியின் முற்பகுதியில் சமணப் பற்றுமடயவெனமாக இருந்தவென்.
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திருநமாவுக்கரசர்

(கி.ப. 580–660)

இளமமப் பருவெம்

வதன் ஆர்க்கமாடு ஜில்லமாவில் திருக்சகமாவெலூர்த் தமாலுகமாவில் உளள திருஆமூர் என்னும் 

திருப்பதியில் புகழனமார் என்ற சவெளமாளர் இருந்தமார். அவெர் மமனவியமார் வபயர் 

மமாதினியமார் என்பது. இவெர்கட்குத் திலகவெதியமார் என்ற மகளமார் இருந்தமார். ஆண்மகவு 

இல்லமாமமயமால் வபற்சறமார் சிவெவபருமமாமனத் தவெம் கிடந்தனர். பறகு ஒர் ஆண்மகவு 

பறந்தது. அவெருக்கு மருளநீக்கியமார் என்று வபயரிட்டு வெளர்த்தனர். திலகவெதியமார்க்கு 

உற்ற வெயது வெந்ததும் அவெமரச் சிறந்த சபமார்வீரரமான கலிப்பமகயமார் என்பவெர்க்கு மணம் 

சபசினர். மணத்திற்கு முன் சவெற்றரசன் பமடவயடுப்மபத் தடுக்கக் கவிப்பமகயமார் 

அரசனமால் அனுப்பப்பட்டமார். அவெர் வெருவெதற்குள புகழனமாரும் மமாதினியமாரும் 

கமாலமமாயினர். பன்னர்ப் சபமாருக்குச் வசன்ற கலிப்பமகயமாரும் வகமால்லப்பட்டமார். 

இதமன அறிந்த திலகவெதியமார் இறக்கத் துணிந்தமார். அவ்வெமயம் தம்பயமாரமான 

மருளநீக்கியமார் சவெண்ட, சிறுவெரமான அவெமர வெளர்ப்பது தமது கடமம என்று எண்ணி 

இறப்பது தவிர்ந்தமார் சிறந்த ஒழுக்கத்துடன் சிவெ பூமசயில் ஈடுபட்டு வெமாழ்ந்துவெந்தமார். 

மருளநீக்கியமாரும் தமிழ்ப்புலமம வபற்றுச் சிவெபக்தியுடன் வெமாழ்ந்தமார்.

சமண வெமாழ்க்மக

மருளநீக்கியமார் சமணர் வசமாற்வபமாழிவுகமளக் சகட்டமார்; அச்சமயத்தில் எவ்வெமாசறமா 

அவெருக்குப் பற்று உண்டமானது. அதனமால் அவெர் திருப்பமாதிரிப்புலியூர் மடத்திற்குச் 

வசன்றமார்; ஆமடயற்ற திகம்பர சமண முனிவெரமாக மமாறினமார்; பல ஆண்டுகள அங்குத் 

தங்கிச் சமண சமயக் வகமாளமககமளயும் பற உண்மமகமளயும் உணர்ந்தமார், சமண 

முனிவெர் பமாரமாட்டுக்கு உரியவெரமாகித் தருமசசனர் என்ற பட்டமும் வபற்றமார்; 

வபளத்தமரப் பலவெமாதங்களில் வவென்று புகழ் வபற்றமார். அவெரது மத மமாற்றத்மத அறிந்த 

திலகவெதியமார் திருவெதிமகயில் உளள சிவெவபருமமானிடம் முமறயிட்டுத் தம் தம்பமய 

மீட்டும் மசவெ சமயத்தில் திருப்பயருளசவெண்டும் என்று வெரம் கிடந்தமார். 

அவ்வெம்மமயமார் அங்கு ஒரு மடம் அமமத்துக் வகமாண்டு தவெ வெமாழ்க்மக வெமாழ்ந்துவெந்தமார். 

இந்நிமலயில் மருளநீக்கியமார் என்ற தருமசசனர் பமாடலிபுரத்துச் சமண மடத்தில் சிறந்த 

சமணசமயத் தமலவெரமாக இருந்து வெந்தமார். தருமசசனரது புகமழ நமது மசஹேந்திரவெர்மன் 

நன்கு அறிந்திருந்தமான்.

பல்லவெ நமாட்டுச் சமயநிமல
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மருளநீக்கியமார் தருமசசனரமாகச் சமண மடத்தில் வெமாழ்ந்தவபமாழுது வபளத்தமும் மசவெ 

மவெணவெங்களும் வசல்வெமாக்கில் குன்றி இருந்தன. கிருஷ்மணயமாறு முதல் 

கமாவிரியமாறுவெமர அரசமாண்ட மசஹேந்திரசன சமணன் எனின், எந்த மதம் அவென் 

அரசியலில் வசல்வெமாக்மகப் வபற முடியும் என்று நமாம் வசமால்லவும் சவெண்டுமமா? சமண 

சமயசம பல்லவெ நமாட்டில் மிக்க வசல்வெமாக்குப் வபற்று விளங்கியது. ஏமனய சமயங்கள 

வபயரளவில் இருந்து வெந்தன.

சூமல சநமாய்

இந்நிமலயில் திடீவரன்று தருமசசனர்க்குக் வகமாடிய வெயிற்று வெலி உண்டமானது. அதன் 

வபயர் சூமலசநமாய் என்பது. வெயிற்று எரிச்சல், வெயிறு உமளதல், புளித்த ஏப்பம் வெருதல், 

மயக்கம் உண்டமாதல், குடமர முறுக்கல் முதலிய வதமால்மலகமள உண்டமாக்குதல் அதன் 

இயல்பு. அக்வகமாடு சநமாயமால் தருமசசனர் வபருந்துன்பப்பட்டமார். சமண முனிவெர்கள 

மந்திரவெலியமால் அதமனப் சபமாக்க முயன்றனர்; பன்னர் மருந்து வெமகயமால் சபமாக்க - 

முற்பட்டனர். அவெர்கள முயற்சி பலன் அளிக்கவில்மல.

தமக்மகயமாமர அமடதல்

சூமலசநமாயின் வகமாடுமம மிகுதிப்பட்டது. தருமசசனர். சயமாசமனயில் ஆழ்ந்தமார். 

அப்வபமாழுது அவெருக்கு மனத்வதளிவு ஏற்பட்டது; தமது நிமலமயத் திருவெதிமகயில் 

சிவெத்வதமாண்டு வசய்துவெந்த தமது தமக்மகயமாருக்குச் வசமால்லி அனுப்ப விமழந்தமார்; 

அவ்வெண்ணசம வசய்தமார். தமக்மகயமார் ‘இதுவும் சிவெனருள’ என்று எண்ணித் தம்பயமார் 

வெருமகமய ஆவெசலமாடு எதிர்சநமாக்கி இருந்தமார். தருமசசனர் திகம்பர சமண சகமாலத்மதக்

கமளந்து வவெளமளயமாமட உடுத்து, இரவில் வசன்று, “நமது குலம் வசய்த நற்றவெத்தின் 

பயன் அமனயீர், என் உடமல வெருத்தும் வகமாடிய சூமலசநமாய்க்கு வெருந்தி யமான் உம்மமச்

சரண் அமடந்சதன். நமான் பமழக்கும் வெழிமயக் கமாட்டி அருளுக” என்று சவெண்டி, அவெர் 

மலர்சபமான்ற பமாதங்களிற் பணிந்தமார்.

மத மமாற்றம்

அருள சநமாக்கமுமடய அவ்வெம்மமயமார் தம்பயமாமர எழுப்ப, “அப்பசன திருவெதிமகப் 

வபருமமாமனப் பமாடவெமா; வசல்சவெமாம்; அவெசன நினது வகமாடுசநமாமய நீக்கவெல்லவென்” 

என்றமார்; என்று, சிவெவபருமமாமன நிமனந்து திருநீற்மறத் தந்தமார்:“நமான் பமழத்சதன்” 

என்று வசமால்லிக்வகமாண்டு மருளநீக்கியமார் அதன்மனப் வபற்றுப் வபருமகிழ்ச்சியுடன் 

உடல் முழுவெதும் பூசிக்வகமாண்டமார். பறகு இருவெரும் திருக்சகமாவிமல அமடந்தனர்; 

பக்தியுடன் சகமாவிமல வெலங்வகமாண்டனர். அப்வபமாழுது மருளநீக்கியமார் சிவெபரமான்மீது 

பமாடல்கள பமாடும் உணர்வு வபற்றமார்; உணர்வு வபற்று, இமறவென்மீது வகமாண்ட 
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சபரன்பனமால் உளளம் உருக, “கூற்றமாயினவெமாறு விலக்ககலீர்” என்று வதமாடங்கி ஒரு 

பதிகம் பமாடினமார். அதனில், “நமான் பறந்தது முதல் உம் திருவெடிகமளசய 

எண்ணியிருந்சதன்; தமிசழமாடு இமசபமாடல் மற்ந்தறிசயன். என் வெயிற்மற வெருத்தும் 

வகமாடிய சூமலசநமாமயப் சபமாக்கி, என் பமழமயப் வபமாறுத்து ஆட்வகமாண்டருளவீர்” 

என்று சவெண்டினமார்.

“நமாவுக்கரசன்”

அவ்வெமயம், “நமாவுக்கரசன்” என்னும் வசமால் சகமாவிலிலிருந்து எழுந்தது. அதுமுதல் 

மருளநீக்கியமார் திருநமாவுக்கரசர் எனப் வபயர் வபற்றமார். இமறவென் திருவெருளமால் அவெரது 

சூமலசநமாயும் மமறந்தது. அன்று முதல் திருநமாவுக்கரசர் சிவெ சின்னங்கமள அணிந்து, 

திருவெதிமகப் வபருமமாமனப் சபரன்புடன் பணிந்து திருப்பதிகங்கமளப் பமாடிவெந்தமார்; 

தினந்சதமாறும் திருக்சகமாவிமலச் சுத்தம் வசய்யும் திருத்வதமாண்டில் ஈடுபட்டமார்.

சமண முனிவெர் மனக்குழப்பம்

தங்களிமடச் சிறந்த மதவெமாதியமாக இருந்த தருமசசனர் திருவெதிமகக்குச் வசன்று மதம் 

மமாறிய வசய்திமயப். பமாடலிபுரத்துச் சமண முனிவெர் சகளவிப்பட்டனர் 

“வெயிற்றுவெலிமயப் சபமாக்கச் சமணரமால் முடியவில்மல. அதனமால் தருமசசனர் - 

சிவெவபருமமாமன சவெண்டினமார். சநமாய் நீங்கிவிட்டது; அவெர் உடசன மசவெர் ஆனமார் 

என்னும் வசய்தி எங்கும் பரவினமால், சமணத்தில் வபமாது மக்களுக்கு இருந்த 

பற்றுக்குமறயும் அல்லவெமா? அதனமால் சமணர் வசல்வெமாக்கும் ஒழிய இடமுண்டமாகும். 

சமலும், சிறந்த படிப்பமாளியும் தர்க்கவெமாதியுமமான தரும்சசனர் மசவெப் பரசமாரத்மதப் 

பலமமாகச் வசய்யத் வதமாடங்கிவிடுவெர். இவெற்மற எல்லமாம் சமண முனிவெர் நன்கு 

சயமாசித்தனர்; என்ன வசய்வெது என்பது வதரியமாமல் மனக்குழப்பம் அமடந்தனர் முடிவில்

ஒருவெமாறு சயமாசமன வசய்து, தம் அரசனமான மசஹேந்திரவெர்மனிடம் வசன்று 

கூறத்துணிந்தனர்.

சமணரும் பல்லவெனும்

உடசன பமாடலிபுரத்திலிருந்த சமண முனிவெர் பல்லவென் சகமாநகரமமான கமாஞ்சிமய 

அமடந்தனர்; மசஹேந்திரவெர்மமன சநரிற் கண்டனர்; கண்டு, “அரசச! நமது தருமசசனர் 

சூமலசநமாயமால் வெருந்தியவெமரப் சபமாலப் பமாசமாங்கு வசய்தமார்; நமாங்கள மருந்துகள 

வகமாடுத்சதமாம் மந்திரங்கள ஒதிசனமாம். அது தீரவில்மல என்று வசமால்லி, ஒருவெர்க்கும் 

வதரியமாமல் அவெர் திருவெதிமக வசன்று மசவெரமாக மமாறிவிட்டமார்; அதனமால் நினது சமயம் 

ஒழித்தமார்” என்றனர். உடசன பல்லவென் வவெகுண்வடழுந்தமான் “மசவெ சமயத்மதச் சசர 

சநமாமய ஒரு சபமார்மவெயமாகக் வகமாண்டு, புகழ்வபற்ற நமது சமயத்மத அழித்வதமாழிக்கசவெ
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அவெர் வசன்றனர். சபமாலும். அங்ஙனம் வசன்றிருப்பன், அவெர்கு ற்றமுமடயவெசர ஆவெர். 

அவெமர என்ன வசய்யலமாம்? கூறுக” என்றமான். உடசன, வகமாமலபுரியமா நிமலவகமாண்ட 

சமண முனிவெர் அரசமன சநமாக்கி, “அரசச! தமலவநறியமாகிய சமண சமயத்மத அழித்து, 

உன்னுமடய பமழமமயமான கட்டுப்பமாட்மடயும் ஆமணமயயும் அவெமதித்த அறிவெற்ற 

அத்தரும, சசனமனத் தக்கவெமாறு தண்டிப்பசத தக்கது” என்றனர். அரசன் அமமச்சமர 

அமழத்து, “நீவிர் திருவெதிமகக்குச் வசன்று இவெர்கள கூறும் தருமசசனன் என்பவெமன 

இங்கு அமழத்து வெருக” என்று பணித்தமான்.

அரசரும் அமமச்சரும்

அமமச்சர் திருவெதிமக அமடந்தனர் தருமசசனர் திருநமாவுக்கரசரமாக இருந்தமதக் 

கண்டனர்; பணிவுடன் தம் அரசன் கட்டமளமயத் வதரிவித்தனர். திருநமாவுக்கரசர், “நமாம் 

யமார்? நும் அரசன் யமாவென்? அவெனிடம் நமாம் வெரசவெண்டிய கமாரணம் என்ன? 

சிவெனடியமார்கள அரசன் ஆமணக்குக் கட்டுப்பட்டவெர்கள அல்லசர! நமாம் அரசமனக் 

கண்டு. அஞ்சசமாம். நமாம் ஈசனுமடய குடிகள சவெவறவெர்க்கும் குடி அல்சலமாம்” என்று 

பலவெமாறு சபசினர்.அமமச்சர், அவெர் கமாஞ்சிக்கு வெரமாவிடில் தமக்குத் தண்டமன 

கிமடக்கும் என்பமத அறிவித்தனர். “அங்ஙனமமாயின், வெருசவென்,” எனக் கூறித் 

திருநமாவுக்கரசர் பல்லவெ அமமச்சருடன் கமாஞ்சி மமாநகமர அமடந்தமார்.

பலவெமகத் தண்டமனகள

நீற்றமறயில் இடுதல்

“தருமசசனமரக் வகமாணர்ந்சதமாம்” என்று அமமச்சர் கூறக் சகட்ட அரசன், “அவெமன 

யமாது வசய்யலமாம்?” என்று சமண முனிவெமரக் சகட்டமான், அவெர்கள, “அவெமன 

நீற்றமறயில் இடுக” என்றனர். அரசன் அருகில் இருந்தவெமரப் பமார்த்து,“அவ்வெண்ணம் 

வசய்க” என்றமான். உடசன அரசனுமடய ஆட்கள திருநமாவுக்கரசமர நன்றமாக 

எரிந்துவகமாண்டிருந்த நீற்றமறயில் அமடத்துக் கதமவெ மூடிவிட்டனர்.

உளசள அமடப்பட்ட திருநமாவுக்கரசர் சிவெ வபருமமான் திருவெடிகமள நிமனந்தவெண்ணம் 

தம்மம மறந்து,

“மமாசில் வீமணயும் மமாமல மதியமும்

வீசு வதன்றலும் வீங்கிள சவெனிலும்

மூசு வெண்டமற வபமாய்மகயும் சபமான்றசவெ

ஈசன் எந்மத இமணயடி நீழசல”
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என்னும் திருப்பதிகம் பமாடிக்வகமாண்டு இருந்தமார். இவ்வெமாறு ஏழுநமாளகள கழிந்தன. 

எட்டமாம்நமாள அரசன் சமண முனிவெமர அமழத்து, “நீற்றமறமயத் திறந்து பமாருங்கள” 

என்றமான். அவெர்கள திறந்து பமார்த்து அதிசயித்தனர்; அரசனிடம் வசன்று, “ஐயசன, அவென் 

எவ்வெமாசறமா பமழத்திருக்கிறமான். அவெனுக்கு விடம் ஊட்டசல தக்கது” என்றனர்.

நஞ்சூட்டல்

சமணச் சமார்பு வகமாண்ட மசஹேந்திரவெர்மன் அதற்கு உடன்பட்டமான். சவெமலயமாட்கள பமால்

அமுதில் விடம் கலந்து, அதமனத் திருநமாவுக்கரசர்க்கு அளித்தனர். அப்வபரியவெர் 

உண்மமமய உணர்ந்து, “நஞ்சுண்ட சிவெவபருமமாமனத் சதவெனமாகக் வகமாண்ட 

அடியவெர்க்கு நஞ்சும் அமுதமாகும்” என்று கூறி, அப் பமாலடிசிமல மகிழ்ச்சிசயமாடு உண்டு 

மகிழ்ந்திருந்தமார். இதமன அறிந்த சமண முனிவெர் அஞ்சினர்; “இவென் பமழத்தல் 

நமக்வகல்லமாம். இறுதிசயயமாகும்” என்று எண்ணி, சவெந்தன்பமால் வசன்று, “தருமசசனன் 

மந்திரத்தில் சதர்ந்தவென்; அதனமால் உயிர் பமழத்திருக்கிறமான். அவெமன நினது 

மதயமாமனயின் முன்னிமலயில் விடுவெசத தக்கது” என்றனர்.

யமாமனமய ஏவுதல்

திருநமாவுக்கரசர் ஒரிடத்தில் அமர்த்தப்பட்டமார். அவெமர சநமாக்கிக் வகமால்களிறு ஒன்று 

கட்டவிழ்த்து விடப்பட்டது. உடசன வெழியிலிருந்த வபமாதுமக்கள ஒடி ஒளிந்தனர். 

அக்வகமாடிய மதயமாமன தன் துதிக்மகமயத் தூக்கியபடி வெந்தது. அது தன்மன சநமாக்கி 

வெருதமலக் கண்ட திருநமாவுக்கரசர் சிவெவபருமமாமன நிமனந்து, “சுண்ணவவெண்சந்தனச் 

சமாந்தும்” என்று வதமாடங்கும் திருப்பதிகம் பமாடினமார். அவ்வெளவில் அந்தக் வகமாடிய 

யமாமன அச்சிவெனடியமாமர வெலம் வெந்தது; எதிரில் தமாழ்ந்த்து பன்பு எழுந்தது; அவெமர 

விட்டு விலகிச் வசன்றது. அதன்மீதிருந்த பமாகர் அதமனக் குத்தித் துன்புறுத்தித் 

திருநமாவுக்கரசர் மீது ஏவெ முயன்றனர். அந்த யமாமன சீற்றம் மிகுந்து, பமாகமர இழுத்துக் 

கீசழ தளளி மிதித்துக் வகமான்று நகரத்மதக் கலக்கியது. இதமன உணர்ந்த அரசன் 

வபருந்துயர் வகமாண்டமான்.

கல்லிற் கட்டிக் கடலிற் பமாய்ச்சல்

யமாமனக்குத் தப்பப்பமழத்த சமண முனிவெர் மசஹேந்திரமன அமடந்தனர்; அமடந்து, 

“அக்வகமாடி சயமாமனக் கல்லிமடக் கட்டிக் கடலில் எறிதசல தக்கது” என்றனர். உடசன 

சவெந்தன் ஆட்கமள சநமாக்கி, “அவெமனப் படகில் ஏற்றிச் வசன்று கல்லிற்கட்டிக் கடலில் 

சபமாட்டு விடுக” என்று ஆமணயிட்டமான். அவெர்கள அங்ஙனசம வசய்து மீண்டமார்கள.

கடலில் வீழ்த்தப்பட்ட திருநமாவுக்கரசர்,
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“வசமாற்றுமண சவெதியன் சசமாதி வெமானவென்

வபமாற்றுமணத் திருந்தடி வபமாருத்தக் மகவதமாழக்

கற்றுமணப்பூட்டிசயமார் கடலிற் பமாய்ச்சினும்

நற்றுமணயமாவெது கமச்சி வெமாயசவெ”

என்னும் திருப்பதிகம் பமாடினமார்

திருவெருள துமணயமால் கல் வதப்பமமாக மிதந்தது. திருநமாவுக்கரசர் அதன்மீது அமர்ந்து 

இமறவெமனப். பமாடிக்வகமாண்சட திருப்பமாதிரிப்புலியூர்க் கமர ஓரமமாக வெந்து கமர

 ஏறினமார்; ஏறி, சநரமாகத் திருப்பமாதிரிப்புலியூர்ச் சிவெவபருமமான் திருக்சகமாவிமல 

அமடந்தமார்; அமடந்து வதமாழுது, “ஈன்றமாளு மமாவயனக் வகந்மதயுமமாய்” என்று 

வதமாடங்கும் திருப்பதிகத்மத உளமுருகப் பமாடினமார். அப்பதியில் இருந்த மசவெத் 

வதமாண்டர்கள அடியவெமர வெரசவெற்று உபசரித்தமார்கள.

பன்னர்த் திருநமாவுக்கரசர் திருப்பமாதிரிப்புலியூமர விட்டு திருமமாணிக்குழி, 

திருத்திமனநகர் ஆகியவெற்மறத் தரிசித்துக் வகடில நதிமயத் தமாண்டித் திருவெதிமகமய 

அமடந்தமார். அப்பதியில் இருந்த சிவெனடியமார்கள ஊமர அலங்கரித்து, திருநமாவுக்கரசமர 

வெரசவெற்றனர். அப்வபரியவெர் திருவெதிமக வீரட்டமாசனஸ்வெரமரப் பமாடித் வதமாண்டு 

வசய்துவெந்தமார்.

மசஹேந்திரன் மதமமாற்றம்

திருநமாவுக்கரசர் வெரலமாறு முழுவெமதயும் தக்கமார் வெமாயிலமாகக் சகளவியுற்ற 

மசஹேந்திரவெர்மன் தமான் அவெருக்குச் வசய்த வகமாடுமமகமள எண்ணி எண்ணி மனம் 

வெருந்தினமான்; தன் தண்டமனகள அமனத்மதயும் திருத்வதமாண்டின் உமறப்பமாசல 

வவென்ற அவெரது சிவெபக்தி சமன்மமமய எண்ணி எண்ணி வியந்தமான். உடசன அவென் 

உளளம் சிவெத்மதத் துமணவயனக் வகமாண்டது. அவென் குடிகள . மசவெப்பற்று 

மிக்குமடயரமாதமலக் கண்டமான், தமானும் மசவென் ஆனமான்.

குணபர ஈஸ்வெரம்

மசஹேந்திரன் மசவென் ஆனவுடன் பமாடலிபுரத்தில் இருந்த சமணப் பளளிகமளயும் 

பமாழிகமளயும் இடிக்கச் வசய்தமான், அச்சிமதவுகமளத் திருவெதிமகக்குக் வகமாண்டு வெரச் 

வசய்தமான். அங்குத் திருநமாவுக்கரசர் திருவுளளம் மகிழசவெமா, என்னசவெமா, வதரியவில்மல; 

அச்சிமதவுகமளக் வகமாண்டு சிவென்வகமாவில் ஒன்மறக் கட்டினமான். அதற்குத் தன் வபயர் 

சதமான்றக் “குணபர ஈஸ்வெரம்” என்று வபயரிட்டு மகிழ்ந்தமான்.
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இவ்வெமாறு மசஹேந்திரன் கட்டியதமாகக் கூறப்படும் இக்குணபர ஈஸ்வெரம் திருவெதிமகப் 

சபமாலீஸ் நிமலயத்திற்கு எதிசர இருக்கின்றது. இன்று இஃது அழிவுற்ற நிமலயில் சிறிய 

சகமாவிலமாகக் கமாணப்படுகிறது. இதனுள உளள வபரிய லிங்கம் மசஹேந்திரன் 

கமாலத்தவதன்பதில் ஐயமில்மல. மசஹேந்திரன் அழித்ததமாகக் கூறப்படும் பமாடலிபுரத்துச் 

சமண மடத்தின் சிமதவுகள, திருப் பமாதிரிப்புலியூரிலிருந்து திருவெகீந்திரபுரம் (திருவெந்தி 

புரம்) சபமாகும் பமாமதயில் கமாணக்கிடக்கின்றன. அங்குச் சமண தீர்த்தங்கரர் சிமல ஒன்று 

இன்றும் இருந்து வெருகின்றது. மசஹேந்திர வெர்மனுக்குப் பறகு, புகழ்வபற்ற 

பமாடலிபுரத்துச் சமண மடத்துச் வசய்தி ஒன்றும் எந்த நூலிலும் குறிக்கப்படவில்மல. 

இதமன சநமாக்க, வபரிய புரமாணக் கூற்றுப்படி, அது மசஹேந்திரனமால் அழிக்கப்பட்டு 

விட்டவதன்சற கருதசவெண்டுவெதமாக இருக்கின்றது.

கல்வவெட்டுச் சமான்று

மசஹேந்திரன் திருச்சிரமாப்பளளி மமலமீது ஒரு சகமாவிமலக் குமடந்தமான்; அங்கு ஒரு 

வபரிய லிங்கத்மத எழுந்தருளச் வசய்தமான்; அதற்கு எதிர்ப்புறத்துப் பக்கத்துண்கள 

இரண்டில் இரண்டு வெடவமமாழிக் கல்வவெட்டுகமள வவெட்டுவித்தமான். அவெற்றுள ஒன்று, 

கமாவிரி வெருணமனமய நிரம்பக் கூறி, “விரும்பத் தக்க குணங்கமளயுமடய 

கமாவிரியமாற்மறக் கண்டு தன் கணவெனமான சிவெவபருமமான் அக்கமாவிரியமாகிய நங்மகமீது 

கமாதல் வகமாளவெமாசனமா என்று அஞ்சியவெளமாய் மமலயரசன். மகளமான உமமயவெள, தன் 

பறந்தகத்மத விட்டு இம்மமலமீது நின்று, “இவ்யமாறு பல்லவெனுமடயது” என்று 

வசமால்லிக்வகமாண்சட இருக்கின்றமாள. குணபரன் வெமானளமாவும் இம்மமலக் சகமாவிமலச் 

சிவெனுக்கமாக அமமத்தமான். குணபரன் அரசமாட்சியில் மனுமவெ ஒத்தவென். அவென் சிவெமன 

உளளத்தில் நிமல நிறுத்திய புருசஷமாத்தமன். அவென் நிகரற்ற இந்த லிங்கத்மத மமலமீது 

மவெத்து, இம்மமலமயப் பயனுமடயதமாக்கினமான்” என்ற வசய்திமயயும் 

குறிப்பட்டுளளது.

மற்வறமாரு கல்வவெட்டு, “குணபர அரசன் லிங்கத்மதப் பூசிப்பவென். ஆதலின், இதற்கு 

எதிர்முமறயில் இருந்த அவெனது அறிமவெத் தன்பமால் திருப்பய இந்த லிங்கத்தின் புகழ் 

உலகவமல்லமாம் பரவெட்டும்” என்பது.

சிறந்த சிவெ பக்தன்

இவ்விரண்டமாம் கல்வவெட்டுச் சமான்மற நன்கு சநமாக்குக. “இதற்கு எதிர்முமறயில் இருந்த 

அவெனது அறிமவெத் தன்பமால் திருப்பய லிங்கம்” என்பது கவெனிக்கத் தக்கது. இத்வதமாடர் 

வபரிய புரமாணத்துள கூறப்படும் . மசஹேந்திரனது மத மமாற்றத்மத உறுதிப்படுத்துதல் 

கமாணலமாம். இவென் மசவெனமாகமாமல் சமணனமாகசவெ இருந்திருப்பன், திருநமாவுக்கரசர் 
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வதமாண்மட நமாட்டில் மசவெப் பரசமாரத்மதத் தீவிரமமாக நடத்தியிருத்தல் இயலமாது. ஆனமால்,

அவெரது மசவெப் பரசமாரம் தீவிரமமாகப் பரவியமத சநமாக்க, அரசன் மசவெனமாகி, 

அப்பரசமாரத்திற்கு சவெண்டிய ஆக்கம் அளித்தமான் என்பது நம்பசவெண்டுவெதமாக 

இருக்கிறது. மசஹேந்திரன் சிறந்த சிவெபக்தனமாக இருந்தமான் என்பது சமற்வசமான்ன 

கல்வவெட்டுகளமாலும், இமசமயப் பற்றிய கல்வவெட்டிற் கமாணும் “சித்தம் நமசிவெமாய” 

என்னும் வதமாடரமாலும் நன்கறியலமாம்.
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6. குமடவெமரக் சகமாவில்கள

குமடவெமரக் சகமாவில்கள

மசஹேந்திரவெர்மன் திருவெதிமகயில் குணபர ஈஸ்வெரம் கட்டியதுசபமாலசவெவறந்தக் 

சகமாவிமலயும் கட்டியதமாகத் வதரியவில்மல. ஆனமால், அவென் மமலச்சரிவுகமளக் 

குமடந்து சகமாவில்களமாக அமமத்தமான். அத்தமகய பல சகமாவில்கள தமிழ் நமாவடங்கும் 

பரந்து இருக்கின்றன. அமவெ ‘குமடவெமரக் சகமாவில்கள’ (மமலகளிற் குமடந்த 

சகமாவில்கள) எனப்படும். அமவெ பல்லமாவெரம், திருவெல்லம், மமாமண்டூர், மசஹேந்திரவெமாடி, 

தளவெமானூர், மண்டபப்பட்டு, சீயமங்கலம், திருச்சிரமாப்பளளி, சித்தன்னவெமாசல், முதலிய 

இடங்களிற் பரவி இருக்கின்றன. இவெற்றுள மமாமண்டூர், மசஹேந்திரவெமாடி என்னும் 

இடங்களில் குமடயப்பட்டமவெ வபருமமாள சகமாவில்கள ஆகும். சியமங்கலம், 

பல்லமாவெரம்,திருவெல்லம், தளவெமானுர், திருச்சிரமாப்பளளி - என்னும் இடங்களில் 

குமடயப்பட்டமவெ. சிவென் சகமாவில்கள ஆகும்: மண்டபப்பட்டில் உளளது மும்மூர்த்தி 

சகமாவில்; சித்தன்னவெமாசலில் இருப்பது சமணர் சகமாவில் ஆகும்.

சகமாவில் அமமப்பு

மசஹேந்திரன் சகமாவில்கமளக் கண்டவுடன் எளிதிற் கூறிவிடலமாம். அமவெ மமல 

உச்சியிசலமா, மமல அடியிசலமா இரமா; மமலச்சரிவில் சிறிது உயரத்திசலசய குமடயப் 

பட்டிருக்கும். அங்ஙனம் குமடந்தமமத்த சகமாவில் நீள சதுரமமானது தூண்களும் 

மூர்த்தங்கமள மவெக்க அமறகளும் விடப்பட்டிருக்கும். மசஹேந்திரன் கமாலத்துத் தூணின் 

உயரம் ஏறத்தமாழ ஏழு முழம்; சமற்சதுரமும் கீழ்ச்சதுரமும் ஏறக்குமறய இரண்டிரண்டு 

முழம் இருக்கலமாம். சில சகமாவில் தூண்களில் உளள சதுரங்களில் தமாமமர மலர்கள 

வசதுக்கப்பட்டிருக்கும். தூண் இமடயில் எட்டு முகங்கள (பட்மடகள) இருக்கும். 

தூண்களின் சமற்புறங்களிலும் விட்டத்தின் சமலும் மசஹேந்திரனுமடய 

பட்டப்வபயர்கள வசதுக்கப்பட்டிருக்கும். சில சகமாவிற் சுவெர்களமீது சித்திர 

சவெமலப்பமாடு கமாணப்படுகிறது. வெமாயிற்கமாவெலர் இரண்டு மககமள உமடயவெர்; அவெர் 

வெலக்மக, இடக்மகமீது இருக்கும். இடக்மக ஒரு கமத  மீது வபமாருந்தி இருக்கும். 

அவெர்கள உருவெங்கள ஒவ்வவெமாரு சகமாவிலில் ஒவ்வவெமாரு வெமகயமாக இருக்கும். சில 

சகமாவில்களிற் பமாமக அணிந்த கமாவெலர் இருப்பர். சகமாவிற் சுவெர்களிற் புரமாணக் 

கமதகமள விளக்கும் சிற்பங்கள வசதுக்கப்பட்டிருக்கும். லிங்கங்கள உருண்மட 

வெடிவின; பட்மடவெடிவின அல்ல. சில சகமாவில், மமாடங்களின் சமலுளள சதமாரணங்கள 
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‘இரட்மடத் திருவெமாசி’ ஆகும். அவெற்றில் கந்தர்வெர் முதலியவெர் உருவெச் சிமலகள 

கமாணப்படும்.

1. பல்லமாவெரம்

வசன்மனமய அடுத்த பல்லமாவெரம் புமகவெண்டி நிமலயத்திற்கு எதிர்ப்புறம் உளள 

குன்றுகட்கு இமடசய பல சிற்றுமார்கள இருக்கின்றன. அவெற்றுள ஒன்று ஜமீன் 

பல்லமாவெரம் என்பது. அவ்வூரின் எதிரில் உளள குன்றின் சரிவில் மசஹேந்திரன் 

குமடவித்த சகமாவில் இருக்கின்றது. அஃது இப்வபமாழுது முஸ்லிம்கள வதமாழுமக 

இடமமாக இருக்கின்றது. சகமாவிற் சுவெர்கள வவெண்மம அடிக்கப் பட்டுப் பமாமறக்சகமாவில் 

என்ற எண்ணசம உண்டமாக வெழியற்றிருக்கிறது. சகமாவிலின் நீளம் ஏறத்தமாழ இருபத்து 

நமான்கு அடி அகலம் சுமமார் பன்னிரண்டு அடி. ஐந்து கற்றுண்கள இருக்கின்றன. சகமாவிற் 

சுவெரில் ஐந்து உளளமறகள இருக்கின்றன. அவெற்றில் மூர்த்தங்கள மவெக்கப்பட்டிருந்தன. 

இப்வபமாழுது ஒன்றுமில்மல. ஐந்து அமறகள இருப்பதமால் ஊரமார் அக்சகமாவிமலப் பஞ்ச 

பமாண்டவெர் சகமாவில் என்கின்றனர். விட்டத்தின் மீது மசஹேந்திரனுமடய 

விருதுப்வபயர்கள வெடவமமாழியிலும் வதலுங்கிலும் கமாணப்படுகின்றன.

பமழய நகரம்

இந்தக் சகமாவிலுக்கு எதிசர உளள ஜமீன் பல்லமாவெரம் பமழய சதமாற்றம் வகமாண்டதமாகும். 

வதருக்கள சிதறிக் கிடக்கும் கமாட்சி அதன் பமழமமமய நன்குணர்த்துகிறது. ஆங்கமாங்குத்

சதமாண்டும்வபமாழுது நமாணயங்கள, பமழய பமாமன ஒடுகள, சவெப்வபட்டிகள 

கிமடத்தபடி இருக்கின்றன. இப்பமழய நகரம் மசஹேந்திரன் கமாலத்தில் ‘பல்லவெபுரம்’ 

என்ற வபயருடன் சிறப்புற்றிருந்தது என்பதில் ஐயமில்மல.

2. வெல்லம்

இவ்வூர் வசங்கற்பட்டிலிருந்து திருக்கழுக்குன்றம் சபமாகும் பமாமதயில் இரண்டு கல் 

வதமாமலவில் இருப்பது. இங்கு ஒரு பமாமறயில் மசஹேந்திரனது குமடவெமரக் சகமாவில் 

இருக்கின்றது. அதன் வெமாயிலில் உளள இரண்டு தூண்களில் ஒரு கல்வவெட்டுக் கமாண்கிறது. 

அது,

“பகமாப்படுகு லளிதமாங்குரன்

சத்துருமல்லன் குணபரன்

மசயந்திரப் சபமாத்தரசன் அடியமான்

வெயந்தப்பரி அரசர் மகன் கந்தசசனன்

வசய்வித்த சதவெகுலம்”
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என்பது. இதனமால், அக்சகமாவில் மசஹேந்திரனது. சிற்றரசனமான வெசந்தப்பரியன் என்பவென் 

மகனமான கந்தசசனன் குமடவித்த சகமாவில் என்பது வதரிகிறது. சகமாவில் சிறிய 

உளளமறமயயும் முன் மண்டபத்மதயும் உமடயது. வெமாயிலுக்கு இரு பக்கங்களிலும் 

சிமலகள இருக்கின்றன; வெலப்பக்கம் சஜஷ்டமாசதவியின் சிமலயும் இடப்புக்கம் 

பளமளயமார் சிமலயும் உளளன. உளளமறயில் உளள லிங்கம் வெட்டவெடிவெமமானது. 

அமறயின் வவெளிப்பக்கத்தில் வெமாயிற்கமாவெலர் சநர்ப் பமார்மவெயினரமாய் நிற்கின்றனர். 

அவெர்கள கமால்கள ஒன்றன்சமல் ஒன்றமாகக் குறுக்கிட்டுளளன; தமலயில் இரண்டு 

வகமாம்புகள கமாண்கின்றன. மககள கமதமீது வபமாருந்தியுளளன.

3. மமாமண்டூர்

இவ்வூர் கமாஞ்சிபுரத்திற்குத் வதற்சக ஆறு கல் வதமாமலவில் உளளது. இங்கு நமான்கு 

சகமாவில்கள ஒசர குன்றில் குமடயப்பட்டுளளன. அவெற்றில் ஒன்று மசஹேந்திரன் 

கல்வவெட்மடப்வபற்றிருக்கிறது.அங்குளள தூண்களும் அவெற்றில் உளள தமாமமர 

மலர்களும் மசஹேந்திரவெமாடியில் உளளவெற்மற ஒத்துளளன. உளளமறயில் இருந்த 

வபருமமாள சிமல இப்வபமாழுது இல்மல. மமாமண்டுர் ஏரி மசஹேந்திரன் 

வவெட்டுவித்ததமாகும்.

4. மசஹேந்திரவெமாடி

இஃது ஆர்க்சகமாணத்திற்கு அண்மமயில் உளள சசமாழசிங்கபுரம் (சசமாளிங்கர்) என்னும் 

புமகவெண்டி நிமலயத்திற்குத் வதன்கிழக்சக மூன்று கல் தூரத்தில் இருப்பது. ஊருக்குப் 

பன்புறமுளள வவெளியில் உளள சிறிய குன்றில் மசஹேந்திரன் குமடவித்த சகமாவில் 

அழவகமாழுகக் கமாட்சி அளிக்கின்றது. வெலப்புறத் தூணில் வெடவமமாழிக் கல்வவெட்வடமான்று 

கமாண்கிறது. உளளமறயில் வபருமமாள சிமல இருந்தது; இப்வபமாழுது இல்மல. 

அக்சகமாவில் ‘மசஹேந்திர விஷ்ணுக்ருஹேம்’ எனப்பட்டது. அங்கு இருந்த பமழய ஏரி 

மசஹேந்திரன் எடுப்பத்ததமாகும். அங்குளள கல்வவெட்டில், “நல்லவெர் புகழ்வெதும் மக்கட்கு 

இன்பம் பயப்பதுமமாகிய அழகிய மசஹேந்திர விஷ்னுக்ருஹேம்” என்னும் முரமாரியின் 

வபருங்கற்சகமாவில் மசஹேந்திரனது சபரூரில் மசஹேந்திர தடமாகத்தின் கமரயில் - 

பமாமறமயப் பளந்து குணபரன் அமமத்தமான்” என்பது வவெட்டப் பட்டுளளது. இதனமால் 

இன்மறய மசஹேந்திரவெமாடி என்னும் சிற்றுமார் மசஹேந்திரன் கமாலத்திற் சபரூரமாக இருந்தது 

என்பதும், அக்சகமாவில் மசஹேந்திரனமால் உண்டமாக்கப் பட்ட ஏரியின் கமரயில் இருந்தது 

என்பதும் வதளிவெமாகும். இன்று சகமாவில் அருகில் ஏரி இல்மல. அது பழுதுபட்டுப் 

சபமாய்விட்டது.

5. தளவெமானூர்
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இதுவதன் ஆர்க்கமாடு ஜில்லமாவில் இருக்கிறது: சபரணி என்னும் புமகவெண்டி 

நிமலயத்திலிருந்து சமற்சக ஐந்து கல் வதமாமலவில் உளளது. இத்தளவெமானூருக்கு 

வெடக்சக மமாம்பட்டு என்னும் இடத்தில் பஞ்சபமாண்டவெர். மமலயில் குமடவெமரக் 

சகமாவில் இருக்கின்றது. அது ‘சத்ருமல்சலஸ்வெரம்’ என்பது. உளளமறயில் லிங்கம் 

இருக்கின்றது. இடப்புற வெமாயிற்கமாவெலர் ஒரு மகமய வெணக்கம் 

வதரிவிப்பவெமரப்சபமாலத் தமலக்குச் சரியமாக உயர்த்தி நிற்கின்றனர். மற்றவெர் கமதமீது 

மகமவெத்து நிற்கின்றனர். தூண்கள மீது திருவெமாசி எனப்படும் ஒருவெமகத் சதமாரணம் 

வசதுக்கப்பட்டுளளது. அஃது இரு பக்கங்களிலும் உளள மகரமீன்களின் வெமாய்களிலிருந்து 

வவெளிப்பட்டு நடுவில் உளள ஒரு சிறிய சமமடயில் கலக்கின்றது. அம்சமமடமீது 

கந்தர்வெர் இருக்கின்றனர். மகரமீன்களின் கழுத்து மீதும் அவெர்கள கமாண்கின்றனர்.

திருவெமாசியில் இரண்டு வெமளவுகள கமாண்பதமால் அதமன ‘இரட்மடத் திருவெமாசி’ என்பர். 

சகமாவிலில் இரண்டு கல்வவெட்டுகள இருக்கின்றன; ஒன்று வெடவமமாழிக் கல்வவெட்டு, 

மற்றது தமிழ்க் கல்வவெட்டு.

“வதமாண்மடயந் தமார்சவெந்தன் நசரந்திரப் சபமாத்தமரயன் வவெண்சபட்டின் வதன்பமால் 

மிகமகிழ்ந்து - கண்டமான் சரமிக்க வவெஞ்சிமலயமான் சத்ருமல் சலசவமன்(று) அரனுக் 

கிடமமாக அன்று”

என்பது தமிழ்க் கல்வவெட்டமாகும்.

6. மண்டபப் பட்டு

இவ்விடம் புதுமவெக்கு அடுத்த சின்னபமாபு சமுத்திரம் என்ற புமகவெண்டி 

நிமலயத்திற்குத் வதற்சக இரண்டு கல் வதமாமலவில் உளளது. இங்குளள மசஹேந்திரனது 

வெடவமமாழிக் கல்வவெட்டு, சகமாவில் வெமாயிலிற் வபமாறிக்கப்பட்டுளளது. அது வதன் 

இந்தியக் சகமாவில் வெரலமாற்றுக்கு மிகவும் முககியமமானதமாகும்.

“பரம்மமா, ஈஸ்வெரன், விஷ்ணு ஆகியவெர்கட்கு இருப்படமமாகிய இக்சகமாவில் கல் 

இல்லமாமலும், மரம் இல்லமாமலும், உசலமாகம் இல்லமாமலும், சுண்ணமாம்பு இல்லமாமலும் 

விசித்திரசித்தன் என்னும் அரசனமால், வசய்யப்பட்டது.”

இக்சகமாயிலில் மூன்று உளளமறகள உளளன. வெமாயிற் கமாவெலர் படித்துளள கமதகளிற் 

பமாம்புகள சுற்றிக் வகமாண்டிருக்கின்றன.

7. சீயமங்கலம்

இது வெட ஆர்க்கமாடு ஜில்லமாவில் வெந்தவெமாசித் தமாலுகமாவில் சதசூருக்கு ஒரு கல் வதற்சக 

உளளது. இங்குளள சகமாவில், பல இருட்டமறகமளத் தமாண்டி அப்பமால் உளளது. 
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இங்குளள தூணில், ‘அவெனிபமாஜன பல்லசவெஸ்வெரம் என்னும் வபயர் வகமாண்ட 

இக்சகமாவில், லளிதமாங்குரனமால் குமடயப்பட்டது’ என்பது வவெட்டப் பட்டிருக்கிறது. 

இங்குளள லிங்கமும் வெமாயிற்கமாவெலர் உருவெங்களும் வெல்லத்தில் உளளவெற்மற 

ஒத்துளளன. குமகயின் இருபுறங்களிலும் சிமலகள சில கமாணப் படுகின்றன. அமவெ 

உளள மமாடங்களின் உச்சியில் ‘இரட்மடத் திருவெமாசி’ என்னும் சதமாரணங்கள வசதுக்கப் 

பட்டிருக்கின்றன.

8. திருச்சிரமாப்பளளி மமலக்சகமாவில்

இக்சகமாவில், உச்சிப்பளமளயமார் சகமாவிலுக்குப் சபமாகும் பமாமதயில் இடப்புறம் 

குமடயப்பட்டுளளது. மசஹேந்திரன் மசவெனமாக மமாறினவுடன் இங்குப் வபரிய 

சிவெலிங்கம் மவெத்துச் சிறப்பத்தமான் என்பமதச் வசன்ற பகுதியில் கூறிசனமாம் அல்லவெமா? 

இங்குளள சுவெர்களில் மிக அழகிய சிற்பங்கள கமாணப்படுகின்றன. அவெற்றிற் சிறந்தது 

கங்கமாதரமனக் குறிப்பது. அதன் முக ஒளியும் நிறமும் நிமலயும் கவெனிக்கத்தக்கமவெ. 

அது, கங்மகமய அணிந்த சிவெபரமாசன நம் எதிரில் நிற்பது சபமான்ற கமாட்சிமய அளித்து 

நிற்றல் வியப்பூட்டுவெதமாகும். சமடயிலிருந்து விழுகின்ற கங்மகமய வெலக்மகயில் 

தமாங்கியும், பூனூலமாகப் சபமாட்டுளள பமாம்பன் தமலமய மற்வறமாரு மகயமாற் படித்தும், 

உருத்திரமாக்ஷ மமாமலமயப் பறிவதமாரு மகயில் பற்றியும், மற்சறமார் இடக்மகமய 

இடுப்பல் மவெத்தும் சிவெவபருமமான் நிற்கின்ற கமாட்சி கமாணத்தக்கது. கி.ப.7-ஆம் 

நூற்றமாண்டில் நமது தமிழகத்தில் இவ்வெளவு அருமமயமாகக் கற்களில் உருவெங்கமள 

அமமக்கும் ஆண்மமயமாளர் இருந்தனர் எனின், நம் முன்சனமார் நமாகரிகச் சிறப்மப 

என்வனன்பது!

9. சமணர் குமகக்சகமாவில்

சித்தன்ன வெமாசல்  என்பது புதுக்சகமாட்மடச் சீமமமயச் சசர்ந்தது; திருச்சிரமாப்பளளிக்குத் 

வதற்சக இருபது கல் வதமாமலவில் இருப்பது. இது நமாரத்தமாமமலப் புமக வெண்டி 

நிமலயத்திலிருந்து இரண்டு கல் தூரத்தில் இருக்கின்றது. இங்குளள சிறிய மமலமீதுளள 

சரிவில் மசஹேந்திரன் குமடவித்த சமணர் சகமாவில் இருக்கின்றது. முன் மண்டபத்தில் 

நமான்கு தூண்கள உண்டு. அவெற்றுள நடுப்பட்ட இரண்சட தனித்து நிற்கின்றன. மற்றமவெ 

பமாமறயின் பகுதியமாக இருக்கின்றன. முன்மண்டபச் சுவெரில் உளள இரண்டு மமாடங்களில்

சமணப்வபரியமார் சிமலகள இருக்கின்றன. அவெற்றுள ஒன்று சமண தீர்த்தங்கரரமான 

சுபமார்சவெநமாதர் உருவெம் உள அமறயின் நடுவில் தீர்த்தங்கரர் மூவெர் சிமலகள 

வெரிமசயமாகக் கமாண்கின்றன.சுபமார்சவெநமாதர் சிமல, உளளமறயில் உளள இரண்டு 

சிமலகள இவெற்றின் முடிகளமீது முக்குமடகள கமாணப்படுகின்றன. முக்குமடகமளப் 

38



வபற்றவெர் தீர்த்தங்கரர் என்பதும் அவெர்கள பறவெமா வெரம் வபற்றவெர்கள என்பதும் சமணர் 

வகமாளமக.
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7. கமல வெளர்ச்சி

நமாகரிகக் கமலகள

ஒவியம்,சிற்பம், இமச, நடனம், நமாடகம் என்பன நமாகரிகக் கமலகள எனப்படும். 

இவெற்மற வெளர்க்கும் மக்கள நமாகரிக மக்கள எனப்படுவெர். இவெற்றிற் பண்படமாதவெர் 

அநமாகரிக மக்கள என்று வெரலமாற்றிற் குறிக்கப் வபறுவெர். ஒரு நமாட்டு நமாகரிகத்மத அளக்க 

இமவெ ஐந்தும் பயன்படுகின்றன. இவெற்மறக்வகமாண்டு கமாணின், மசஹேந்திரன் கமாலத்துத் 

தமிழகம் சிறந்த நமாகரிகத்தில் விளங்கியது என்பதறியலமாம். பல்லவெப் சபரரசனமான 

மசஹேந்திரவெர்மன் குமடவித்த வெமரக் சகமாவில்களில் உளள ஒவியங்கள, சிற்பங்கள 

இவெற்மறக் வகமாண்டு அவென் ஒவியம், சிற்பம், நடனம் இவெற்றில் ஆர்வெம் உமடயவென் 

என்பதறியலமாம்; அவெனுமடய கல்வவெட்டுகள சிலவெற்மறக் வகமாண்டு அவெனது இமசப் 

புலமமமய நன்குணரலமாம்; அவென் இயற்றிய மத்தவிலமாஸப் பரஹேஸனம் என்னும் 

வெடவமமாழி சவெடிக்மக நமாடகத்மதக் வகமாண்டு அவென் நமாடகப் பரியன் என்பமத 

அறியலமாம். அரசசன இந்த நமாகரிகக் கமலகளிற் பற்றுக் கமாட்டினன் எனின், அமவெ 

அவெனது வபருநமாட்டில் நன்முமறயில் வெளர்ச்சியுற்றன என்பமதக் கூறவும் 

சவெண்டுசமமா?

ஓவியக் கமல

வசன்ற பகுதியிற் கூறப்பட்ட சித்தன்ன வெமாசல் சகமாவில் ஒன்சற மசஹேந்திரன் கமால ஒவிய 

வெளர்ச்சிமய விளக்கப் சபமாதுமமானது. அக்சகமாவில் தூண்களமீது நடனமமாதர் இருவெர் 

உருவெங்கள தீட்டப்பட்டுளளன. அவ்வுருவெங்கள மிகவும் அழகமாக அமமந்துளளன. 

அமவெ இரண்டும் சகமாவிலுக்கு வெருபவெமர மலர்முகத்சதமாடு வெரசவெற்பனசபமால 

அமமந்துளள அருமமப்பமாடு வியப்பூட்டுவெதமாகும்.

கூந்தலும் அணிகளும்

வெலத்துரண் மீதுளள ஒவியம் நன்னிமலயில் இருக்கின்றது. நடிமகயின் தமல 

சவெமலப்பமாடு வகமாண்டுளளது. கூந்தல், நடுவில் பரிக்கப்பட்டு வெமாரித் தமலமீது முடியப் 

பட்டுளளது. அம்முடிப்புச் சில நமககளமாலும் பல நிற மலர்க் வகமாத்துகளமாலும் 

வகமாழுந்து இமலகளமாலும் அழகு வசய்யப்பட்டுளளது, கண்மணக் கவெரத்தக்கதமாக 

இருக்கின்றது. கல் இமழக்கப்வபற்ற கமாதணிகள வெமளயங்களமாகத் வதமாங்குகின்றன. 

பலதிறப்பட்ட கழுத்தணிகள சிறந்த சவெமலப்பமாட்டுடள விளங்குகின்றன. மகயில் 
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வெமளயல், கடகம் முதலியன அணி வசய்கின்றன. மகவிரல்களில் சமமாதிரங்கள விளக்கம்

வசய்கின்றன.

சமலமாமட

இரண்டு சமலமாமடகள கமாண்கின்றன. அவெற்றில் ஒன்று சமலமாக இமடயிற் 

கட்டப்பட்டிருக்கிறது. மற்வறமான்று. சதமாள சுற்றிப் பன்சன சுற்றப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 

சமலமாமடகள மிக்க வெனப்புமடய சதமாற்றத்மத அளிக்கின்றன. இவெற்றின் சுருக்கம் 

முதலிய அமமப்புகள வதளிவெமாகவும் ஒழுங்கமாகவும் ஒவியத்திற் கமாட்டப் பட்டிருத்தல், 

அக்கமால ஓவியக்கமல நுட்பத்மத நன்கு விளக்குவெதமாகும்.

மற்வறமாரு நடிமக

இடப்பக்கத் தூண்மீதுளள நடிமக உருவெம் முன் வசமான்னமதவிட அழகமாகவும் 

வமன்மமத் சதமாற்றம் உமடயதமாகவும் இருக்கின்றது. அவெளது 

மயிர்முடி முன்னமதவிடச் சிறிதளவு சவெறுபட்டுக் கமாண்கிறது. அணி, உமடவெமககளில் 

சவெறுபமாடு இல்மல. இவ்விரு நடனமமாதர்க்கும் மூக்கணி இல்மல. பல்லவெர் கமாலப் 

வபண் ஒவியங்களுக்கு மூக்கணிசய இல்மல என்பது கவெனிக்கத்தக்கது.

இவெற்றமால் அறியத்தக்கன

இவ்விரண்டு ஒவியங்களமாலும் அக்கமாலப் வபண்மணிகள அணிந்துவெந்த நமக வெமககள, 

உடுத்துவெந்த உமட விசசடங்கள, வசய்துவகமாண்ட கூந்தல் ஒப்பமன முமறகள, 

நடனக்கமல நுட்பங்கள முதலியவெற்மற ஒருவெமாறு அறிந்து இன்புறலமாம்.

அரசன்-அரசி ஒவியங்கள

வெலப்பக்கத்துத் தூணின் உட்புறத்தில் அரசன் ஒருவெனது தமலயும் அவென் மமனவி 

தமலயும் ஓவியமமாகத் திட்டப்பட்டுளளன. அரசன் கழுத்தில் பலவெமக மணிமமாமலகள 

இருக்கின்றன. கமாதுகளில் குண்டலங்கள வதமாங்குகின்றன. தமலமீது மணிமகுடம் 

அழகுறக் கமாண்கிறது. முகம் வபருந்தன்மமயும், வபருந்சதமாற்றமும் வகமாண்டதமாகக் 

கமாணப்படுகிறது. இம்முகம் ஆதிவெரமாகர் சகமாவிலில் உளள மசஹேந்திரவெர்மன் முகத்மத 

ஒத்துளளது. அரசி மசஹேந்திரனுமடய பட்டத்து ரமாணியமாவெள. அவெளது கூந்தல் ஒப்பமன 

வசய்யப்பட்டுத் தமலமீது முடியப்பட்டுளளது.

கூமரயில் உளள ஒவியம்
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சித்தன்னவெமாசல் சிறந்த ஒவியக்கூடம் என்பதற்குப் வபரும் சமான்றமாக இருப்பது முன் 

மண்டபக் கூமர மீது
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அழவகமாழுகக் கமாட்சியளிக்கின்ற ஒவியசம ஆகும். அவ்சவெமாவியம் தமாமமர 

இமலகமளயும் தமாமமர மலர்கமளயும் வகமாண்ட தமாமமரக் குளமமாகும். மலர்கட்கும் 

இமலகட்கும் இமடயில் மீன்கள, அன்னங்கள, யமாமனகள, எருமமகள இவெற்றின் 

ஒவியங்கள கமாண்கின்றன. மகயில் தமாமமர மலர்கமளத் தண்டுடன் தமாங்கியுளள 

சமணப்வபரியமார் இருவெரும், இடக்மகயில் பூக்கூமட வகமாண்டு வெலக்மகயமால் தமாமமர 

மலமரப் பறிக்கும் சமணப் வபரியமார் ஒருவெரும் சித்திரிக்கப்பட்டுளளனர். இந்த ஒவியக் 

கமாட்சி மிகவும் அழகமானது. இது சமணர் துறக்கத்மதத் குறிப்பதமாகச் சிலர் கூறுகின்ற்னர். 

ஒவியத்தில் கமாட்டப்பட்டுளள குளத்து நீர் அழகிய சதமாற்றத்துடன் விளங்குகிறது. 

தமாமமரமலர் ஒவியங்கள இயற்மக மலர்கமளப் வபரிதும் ஒத்திருக்கின்றன. சுருங்கக் 

கூறின், அங்குளள ஒவியங்கள கமாண்பவெர் கண்மணயும் கருத்மதயும் கவெரத்தக்கமவெ. 

மசஹேந்திரன் குமடவித்த முன் வசமான்ன எல்லமாக் சகமாவில்களிலும் அவென் கமாலத்திய 

ஓவியங்கள திட்டப்பட்டு இருந்தன. அமவெ பல நூற்றமாண்டுகள ஆகிவிட்டமமயமால் 

அழிந்துபட்டன. எனினும் அமவெ இருந்தன என்பதற்கு அமடயமாளமமாகக் சகமாவிற் 

சுவெர்களில் வெர்ணப்பமடகள இருத்தமல இன்றும் கமாணலமாம்.

ஓவியம் திட்டும் முமற

‘கற்பமாமறகள மீது இந்த ஒவியங்கள எவ்வெமாறு தீட்டப்பட்டன?’ என்று நீங்கள 

சகட்கலமாம் அல்லவெமா?

“சுவெர்ப்புறம் சமடு பளளம் இல்லமாமல் சமமமாக இருப்பதற்கமாகச் சுவெர் மீது ஒரு வநல் 

அளவுக்குச் சுண்ணமாம்புச் சமாந்து பூசப்படும். பமாமற, தன் மீது திட்டப்படும் நிறத்மத 

ஏற்றுக்வகமாளளும் தன்மம இல்லமாததமாதலமால், சுண்ணச்சமாந்து பூசப்படும். சலித்து 

எடுக்கப்பட்ட பூமணல், மவெக்சகமால், கடுக்கமாய் முதலியவெற்றுடன் கல்ந்து வவெல்ல 

நீருடன் அல்லது பனஞ்சமாற்றுடன் அமரக்கப்பட்ட சமாந்து சுவெரில் அல்லது கூமரயில் 

வகட்டியமாகப் படித்துக்வகமாளளும், அமத எளிதில் வபயர்க்க முடியமாது. ஈரம் கமாயுமுன்சப

ஒவியக்கமாரன். மஞ்சள கிழங்மகக்வகமாண்டு இசரமககமள வெமரந்துவகமாளவெமான். 

சுண்ணமாம்புடன் கலந்த மஞ்சள நிறம் மமாறிச் சிவெப்பமாகத் சதமான்றும், அழியமாமலும் 

இருக்கும்.ஒவியப்புலவென் இசரமககட்கு நிறங்கமளத் தீட்டுவெமான். அவென் சிவெப்பு, 

மஞ்சள முதலிய நிறங்கமளத் தரும் பச்சிமல நிறங்கமளசய பயன்படுத் துவெமான். ஈரம் 

கமாய்ந்த பறகு, சுவெர் நன்றமாய் உலர்வெதற்கு முன்சப, கூழமாங்கற்கமளக் வகமாண்டு 

சுவெர்கமள வெழவெழப்பமாக்கி வமருகிடுவெமான். இவ்வெமாறு திட்டப்படும் ஒவியம் அழியமாது 

வநடுங்கமாலம், இருக்கத் தக்கதமாகும்”

43



சிற்பக் கமல

மசஹேந்திரன் குமடவித்த வெமரக்சகமாவில்கள. அவென் கமாலத்துச் சிற்பத்திறமன 

விளக்குவெனவெமாகும். ஒவ்வவெமாரு சகமாவிலிலும் உளள உருவெச்சிமலகள, சுவெர்கள மீதுளள 

வெமாயிற்கமாவெலர் உருவெங்கள, புரமாணக் கமதகமள விளக்கும் சிற்பங்கள, திருச்சிரமாப்பளளி 

மமலக் சகமாவிலில் உளள அழகிய சவெமலப்பமாடு வகமாண்ட சிற்பங்கள ஆகிய 

அமனத்தும் ஏழமாம் நூற்றமாண்டின் சிற்பக்கமல உணர்மவெ உலகறியச் வசய்வெனவெமாகும்.

திரிசிரபுரம் மமலக்சகமாவிலில் உளள கங்கமாதர உருவெச்சிமலயின் சபரழகு ஒன்சற 

சபமாதுமன்சறமா? அதன் வெலக்கமாலின்கீழ் முயலகமனக் குறிக்கும் சிறிய கற்சிமல ஒன்று 

கமாண்கிறது. கங்கமாதரமனச் சுற்றிலும் அடியமார் நமால்வெர் வெணங்குவெது சபமாலவும் 

சமற்புறம் கந்தர்வெர் இருவெர் பமாட்டிமசத்தல் சபமாலவும் உளள சிற்பங்கள அழகியமவெ. 

சிற்றுளியமால் கல்லும் தகர்ந்து சகமாவிலமாக மமாறியது; அழகும் பக்தியும் ஒருங்சக ஊட்டும் 

வதய்வெச் சிமலகளும் அமமந்தன. இச்சிமலகள இற்மறக்குச் சற்சறறக்குமறய 1300 

ஆண்டுகளுக்கு முன் வசய்யப்பட்டமவெ. எனினும், இன்று வசய்தனசபமால வெசீகரத் 

சதமாற்றத்துடன் இமவெ கமாணப்படல், தமிழ்நமாட்டுச் சிற்பக்கமலயின் பமழய சதர்ச்சி 

முமறமய நன்குணர்த்துவெதமாகும்.
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இமசக் கமல

மசஹேந்திரவெர்மனது பல்லமாவெரம் குமடவெமரக் சகமாயில் கல்வவெட்டில் ‘சங்கீர்ண ஜமாதி’ 

என்பது. கமாணப்படுகிறது. அது பல்லவெனுமடய விருதுப் வபயர்களுள ஒன்றமாகும். 

தமாளவெமக ஐந்தமாகும். அவெற்றுள ஐந்தமாவெது சங்கீர்ணம் என்பது. மசஹேந்திரன் அதமனப் 

புதிதமாகக் கண்டறிந்து, அதன் வெமககமளயும் ஒழுங்குகமளயும் அமமத்தவென் ஆதலமால், 

தன்மனச் . ‘சங்கீர்ண ஜமாதி’ என்று அமழத்துக்வகமாண்டமான் என்று அறிஞர் கூறுகின்றனர். 

இவெனது குடுமியமான்மமலக் கல்வவெட்டு ஒன்று பலவெமகப் பண்கமளயும் தமாளவெமக 

கமளயும் விளக்கி முடிவில், “இமவெ எட்டிற்கும் (எட்டு நரம்புகமளக் வகமாண்ட 

வீமணக்கும்) ஏழிற்கும் (ஏழு) நரம்புகமளக் வகமாண்ட வீமணக்கும்) உரிய” என்று 

முடிந்துளளது. இதனமால், மசஹேந்திரன் கண்டறிந்த பண்கள இருவெமக வீமணகட்கும் 

பயன்படும் என்பது வதரிகிறது.ஏழு நரம்புகமளக் வகமாண்டவீமணசய எங்கும் இருப்பது

எட்டுநரம்புகமளயுமடய வீமண புதியது. அது மசஹேந்திரன் கண்டு படித்துக் 

மகயமாண்டதுசபமாலும்! மசஹேந்திரமன ‘இமசப்பத்தன்’ என்று வசமால்லலமாம். இவென் 

இயற்றியுளள மத்தவிலமாசப் பரஹேசனத்தில் ஒரு நடிகன் கூறுவெதமாக இமச நடனங்களின் 

சிறப்மபக் கீழ்வெருமமாறு குறித்துளளமான்: “இமச எனது வசல்வெம். - ஆஹேமா, நடிப்பவெரது 

அழகிய நடனம் பமார்க்க இன்பமமாக இருக்கிறது. தமாளத்திற்கும் இமசக்கும் ஏற்ப அவெர்கள

திறம்பட வமய்ப்பமாடுகமள விளக்கி நடிக்கின்றனர்.”

நமாயன்மமார் இமச

பல்லவெர் வெருமகக்கு முன்சப நமது தமிழ்நமாட்டில் இமச மிக உயர்ந்த நிமலயில் 

இருந்தது. தமிழுக்சக உரிய குரல், துத்தம், மகக்கிமள, உமழ, இளி, விளரி, தமாரம் என்ற 

ஏழு வெமகப் பண்கள வெழக்கில் இருந்தன; பலவெமக இமசக்கருவிகள இருந்தன. அமவெ 

சதமாற்கருவி, துமளக்கருவி, கஞ்சக்கருவி என்பன. தமிழகத்தில் மகரயமாழ், சசகமாடயமாழ், 

வசங்சகமாட்டியமாழ், சபரியமாழ் முதலிய யமாழ் வெமககள இருந்தன. யமாழில் பமாடுநர் 

“யமாழ்ப்பமாணர் எனப்பட்டனர். திருநமாவுக்கரசர் கமாலத்தில் திருநீலகண்ட யமாழ்ப்பமாணர் 

என்பவெர் சிறந்த யமாழ் மீட்டுபவெரமாக இருந்தமார். நமாயன்மமார் பமாடிய திருப்பதிகங்கள 

வபரும்பமாலும்தமிழ்ப்பண்களில் அமமந்துளளன. எனசவெ, மசஹேந்திரன் கமாலத்தில் 

வீமணயும் யமாழும் வெழக்கில் இருந்தன. தமிழிமச தமிழகத்திற் சிறப்படம்வபற்றிருந்தது 

என்பன அறியலமாம்.

நடனக் கமல

இமசயுளள இடத்தில் நடனக்கமல நன்கு வெளர்ச்சியுறும், மசஹேந்திரன் கமாலத்தில் 

நடனக்கமல சிறந்திருந்தது என்பதற்கு முன்வசமான்ன நடனமமாதர் ஒவியங்களிலிருந்தும் 
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மத்தவிலமாச நமாடகக் கூற்றிலிருந்தும் நன்கறியலமாம். மசஹேந்திரன் கமாலத்தில் தில்மலயில் 

நடரமாசர் சிறப்புற்று விளங்கினமார். அவெரது நடனத்தில் ஈடுபட்ட திருநமாவுக்கரசர் 

பலவெமாறு'நடனக்கமலமயச் சிறப்பத்துப் பமாடியுளளமார். நீங்கள வபரியவெர்கள ஆகிய 

பறகு திருநமாவுக்கரசர், சம்பந்தர், சுந்தரர். இவெருமடய பதிகங்கமள ஆரமாயின், 

நடனக்கமல பற்றிய உண்மமகள பலவெற்மற அறியலமாம்.

நமாடகக் கமல

நமாடகம் என்பது தமிழிற் ‘கூத்து’ எனப்படும். அஃது அரசர்க்கமாடும் (சவெத்தியல்) கூத்து 

என்றும், வபமாதுமக்கட்கு ஆடும் (வபமாதுவியல் கூத்து என்றும், இருவெமகப்படும். 

இக்கூத்து வெமககள தமிழ் நமாட்டிற் பமழயனவெமாகும். மசஹேந்திரன் சிறந்த 

நமாடகப்பரியன் என்பமத அவெனது நமாடகநூல் உணர்த்துகிறது. இந்நூல், மசஹேந்திரன் 

கமாலத்தில் பல சமயத்தமாரும் தனிப்பட்ட நிமலயில் வெமாழ்க்மக நடத்திய முமறமய 

ஒரளவு விளங்க உமரப்பதமாகும்.

கமதச் சுருக்கம்

ஒழுக்கம் வகட்ட கமாபமாலிக சமயத்தவென்  ஒருவென் தன்மனப் சபமான்ற கமாபமாலினி 

ஒருத்தியுடன் குடித்து மயங்கிக் கிடத்தல், அப்வபமாழுது அவென் மகயிலிருந்த கபமாலத்மத 

ஒரு நமாய் கவெர்ந்து ஒடுதல், அதமன அறியமாத கமாபமாலிகன் அவ்வெழிசய வசன்ற ஒழுக்கம் 

வகட்டவபளத்த துறவிமய வெழிமறித்துப் பூசலிடல், அப்பூசமலத் தீர்க்க ஒழுக்கம் வகட்ட 

பமாசுபதன் ஒருவென் சதமான்றுதல்.இவெர்கள உமரயமாடல், இறுதியில் வவெறியன் 

ஒருவெனிடமிருந்து கபமாலத்மதப் வபறுதல் ஆகிய நிகழ்ச்சிகள நமாடக ரூபமமாக வெமரயப் 

பட்டுளளன.
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8. நரசிம்மவெர்மன் சபமார்ச் வசயல்கள

நரசிம்மவெர்மன்

இவென் ஏறத்தமாழ, கிப 635 இல் பட்டம் வபற்றமான் என்னலமாம். இவெனது வெரலமாறு மிகவும் 

முக்கியமமான நிகழ்ச்சிகமளக் வகமாண்டது. இவென் இரண்டமாம் புலிசகசிமய வவென்ற 

வபருவீரன்; அவெமன வவென்று, சமாளுக்கியர் சகமாநகமரசய மகப்பற்றியவென்; 

இரண்டுமுமற இலங்மக மீது பமடவயடுத்தவென்; சிறந்த கடற்பமட வபற்றவென் 

மஹேமாபலிபுரத்மதப் புதுப்பத்து அதற்கு ‘மஹேமாமல்லபுரம்’ என்று தன் வபயரிட்டவென்; 

பல்லவெப் வபருநமாட்டின் பல பகுதிகளில் ஒற்மறக்கல் சகமாவில்கமள அமமத்தவென்; 

சகமாட்மட வகமாத்தளங்கமளக் கட்டியவென். இவென் கமாலத்திற்றமான் புகழ்வபற்ற சீன 

யமாத்ரிகரமான ஹியூன்ஸங் என்பவெர் கமாஞ்சிக்கு வெந்து தங்கி இருந்தமார். இப்சபரரசன் 

கமாலத்திற்றமான் திருஞமான சம்பந்தர் பல்லவெர்க்குட்பட்ட சசமாழ நமாட்டிலும், 

பமாண்டிய நமாட்டிலும் மசவெத்மதப் பரப்பனமார். ஆனமால் நரசிம்ம வெர்மசனமா, தன் 

வபயருக்சகற்ப, மவெணவெத்மதப் சபணி வெளர்த்தமான்.

பல்லவெர் - சமாளுக்கியர் சபமார்

புலிசகசி பமடவயடுப்பு

மசஹேந்திரனிடம் சதமாற்சறமாடின இரண்டமாம் புலிசகசி அவென் இறக்கும்வெமர 

கமாத்திருந்தமான்; அவென் மகனமான நரசிம்மவெர்மன் பட்டம் வபற்ற சில ஆண்டுகட்குள, 

பண்பட்ட பமட ஒன்மறத் திரட்டிக் வகமாண்டு, பல்லவெ நமாட்டின்மீது பமடவயடுத்தமான்.

பல இடங்களிற் சபமார்

புலிசகசி முன்சபமாலசவெ கமாஞ்சிக்கருகில் வெந்துவிட்டமான். பமகவெமன சவெறு 

இடங்களில் தமாக்கமாது, தன் வபருநமாட்டிற்குள நன்றமாகப் புகவிட்டுப் பறர் உதவி 

அவெனுக்குக் கிமடக்கமாதபடி வசய்து, சுற்றிவெமளத்துக் வகமாண்டு சபமாரிடசல தக்கது என்ற

முமறமய முன்னர் மசஹேந்திரன் மகயமாண்டமான். சமாளுக்கிய சசமன வநடுந்துமாரம் 

வெந்ததமால் கமளப்புற்றிருத்தல் இயல்சப அல்லவெமா? வெழி நடந்து கமளத்த பமடயுடன் 

சுறுசுறுப்பமான பல்லவெர் பமட சபமாரிடல் ஒரளவு எளிதன்சறமா? கமாஞ்சிமய அடுத்துளள 

பரியலம், மணிமங்கலம், சூரமமாரம் என்னும் இடங்களில் சபமார்கள நமடவபற்றன. 

சபமாரின் கடுமம கூறுந்தரத்ததன்று. முடிவில் சமாளுக்கியன் பமட நிமலதளர்ந்து 
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வெடசமற்கு சநமாக்கி ஒடத் வதமாடங்கியது. பல்லவென் அதமன விட்டிலன். அவென் 

சமாளுக்கியமன விரட்டிச் வசன்றமான்; புலிசகசி பல்லவெ நமாட்மடக் கடந்து தன் 

நமாட்டிற்குள ஒடி ஒளிந்தமான். எனினும், பல்லவெர் பமட விட்டிலது. அது சமாளுக்கிய 

நமாட்மடப் பமாழமாக்கி, அதன் தமலநகரமமான புகழ்வபற்ற வெமாதமாபமயக் மகப்பற்றியது; 

நகர நடுவிடத்தில் வவெற்றித்துமாண் ஒன்று நமாட்டப்பட்டது. அதனில். நரசிம்மவெர்மன் 

வபயர் வபமாறிக்கப்பட்டது.

இப்சபமாரில் கலந்துவகமாண்டவெர்

‘இரண்டமாம் புலிசகசி பமக அரசர் மூவெரமால் சதமாற்கடிக்கப்பட்டமான்’ என்று சமாளுக்கியர் 

பட்டயம் கூறுகின்றது. அதில் குறிக்கப்பட்ட மூவெர் யமாவெர்? ஒருவென் பல்லவெப் 

சபரரசனமான நரசிம்மவெர்மன், மற்வறமாருவென் அவெனது மரபனனும் ஆந்திரநமாட்மடப் 

பல்லவெனுக் கடங்கி ஆண்டுவெந்த (சிம்மவிஷ்ணு தம்ப மரபனனமான பல்லவெ அரசனமாக 

இருக்கலமாம். மூன்றமாம் அரசன் யமாவென்? அவெசன மமானவென்மன் என்ற இலங்மக அரசன். 

அவென் பமகவெனமால் அரசிழந்து இலங்மகமய விட்டுப் பல்லவெனிடம் உதவிக்கமாக 

வெந்தவென். அவென். பல்லவெனுடன் கமாஞ்சியில் தங்கியிருந்த வபமாழுதுதமான் இரண்டமாம் 

புலிசகசி பமடவயடுத்தமான். ஆகசவெ, மமானவென்மன் பல்லவென் பமடகளில் ஒரு 

பகுதிக்குத் தமலமம பூண்டு சபமார் புரிந்திருக்கலமாம்.

பல்லவெர் பட்டயங்கள

இப்பல்லவெர் சமாளுக்கியர் சபமாமரப்பற்றிப் பல்லவெர் ப்ட்டயங்கள கூறுவென 

கவெனிக்கத்தக்கன.

1. “இப்பல்லவெர் மரபல், கீழ்மமலயிலிருந்து! சூரியனும் சந்திரனும் சதமான்றினமாற்சபமால 

நரசிம்மவெர்மன் சதமான்றினமான். அவென் வெணங்கமாமுடி மன்னர்களுமடய முடியில் 

இருக்கும் சூடமாமணி சபமான்றவென்; தன்மன எதிர்த்த யமாமனக் கூட்டத்திற்குச் சிங்கம் 

சபமான்றவென்; நரசிங்கப் வபருமமாசன அவெதமாரம் எடுத்தமாற் சபமான்றவென்; சசர, சசமாழ, 

பமாண்டிய, களப்பரமர அடிக்கடி முறியடித்தவென்; பல சபமார்கள புரிந்தவென். 

அப்வபருமகன் பரியலம், மணிமங்கலம், சூரமமாரம் முதலிய இடங்களில் நடந்த 

சபமார்களில் புலிசகசிமயத் சதமாற்சறமாடச் வசய்தவென். அவென் ஒடும்வபமாழுது ‘வவெற்றி’ 

என்னும் வசமால்மல. அவெனது முதுகமாகிய பட்டயத்தில் எழுதியவென்.”

2. “நரசிம்மவெர்மன் வெமாதமாபமய அழித்த அகத்தியமனப் சபமான்றவென் அடிக்கடி வெல்லப 

அரசமனப் பரிய்லம், மணிமங்கலம், சூரமமாரம் முதலிய இடங்களில், நடந்தசபமார்களில் 

வவென்றவென் வெமாதமாபமய அழித்தவென்”
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3. “விஷ்ணுமவெப் சபமான்ற புகழ்வபற்ற - நரசிம்மவெர்மன் தன் பமகவெமர அழித்து, 

வெமாதமாபயின் நடுவில் தன் வவெற்றித்துமண நமாட்டியவென்.”

வெமாதமாப வகமாண்டது

“வெமாதமாப என்ற அசுரமனக் வகமான்றழித்த அகத்தியமனப் சபமான்றவென் நரசிம்மவெர்மன்” 

என்று பட்டயம் குறிப்பதமால், நரசிம்மவெர்மன் வெமாதமாபமய அழித்தமான் என்பது 

வபறப்படுகின்றது. இதனமால், பல்லவென், சமாளுக்கியன் மீதிருந்த பமகமமமய அவெனது 

தமலநகரத்மத அழித்துத் தீர்த்துக்வகமாண்டமான் என்பது வதரிகிறது. ஆனமால் முழு நகரமும்

அழிக்கப்படவில்மல. அழகிய பமழய கட்டடங்கள பல பற்கமாலத்திலும் இருந்தன. 

இப்பமடவயடுப்பு ஏறத்தமாழ கி.ப. 642 இல் நடந்தது. நரசிம்மவெர்மன் நமாட்டி மவெத்த 

வவெற்றித் தூணில் அவெனது 13-ஆம் ஆட்சியமாண்டு குறிக்கப்பட்டுளளது. எனசவெ, வெமாதமாப 

நரசிம்மவெர்மன் மகயில் 13 ஆண்டுகசளனும் இருந்திருத்தல் சவெண்டும் என்பது 

வதரிகிறது. இவ்வவெற்றிக்குப் பறகு நரசிம்மவெர்மன், “வெமாதமாப வகமாண்ட நரசிம்மவெர்மன்”

என்று அமழக்கப்பட்டமான்.

பமடத்தமலவெர் பரஞ்சசமாதியமார்

“நரசிம்மவெர்மன் ஆட்சியில் பமடத்தமலவெரமாக இருந்தவெர் பரஞ்சசமாதியமார் என்பவெர். 

அவெர் மஹேமாமமாத்திரர் மரபல் வெந்தவெர். அவெசர பல்லவெர் சமாளுக்கியர் சபமாரில் 

கலந்துவகமாண்டவெர்; சமாளுக்கியமனத் துரத்திக்வகமாண்சட வசன்று வெமாதமாபமயக் 

மகப்பற்றி யமாமனகமளக் வகமாண்டு அழித்தவெர்; அங்கிருந்த யமாமனகள - பரிகள - வபமான் 

- மணிகள முதலியவெற்மறக் மகப்பற்றித் தம் அரசனிடம் சசர்ப்பத்தனர்” என்று வபரிய 

புரமாணத்துள சசக்கிழமார் கூறியுளளமார்.

“மன்னவெர்க்குத் தண்டுவபமாய் வெடபுலத்து வெமாதமாபத்

வதமான்னகரம் துகளமாக்த் துமளவநடுங்மக வெமரயுமகத்தும்

பன்மணியும் நிதிக்குமவெயும் பகட்டினமும் பரித்வதமாமகயும்

இன்னன எண்ணிலகவெர்ந்சத இகலரசன் முன்வகமாணர்ந்தமார்.”

இப்சபமாருக்குப் பன்னர் இப்பரஞ்சசமாதியமார் அரசனிடம் பல வெரிமசகள வபற்றுத் தம் 

வசமாந்த ஊரமாகிய திருச்வசங்கமாட்டங்குடியிற் குடிசயறினமார்; அங்குக் ‘கணபதி ஈஸ்வெரம்’ 

என்ற சிவென் சகமாவிமலக் கட்டிச் சிவெ வெழிபமாட்டில் கமாலம் கழித்து வெந்தமார்.
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பல்லவெர் - பமாண்டியர் சபமார்

நரசிம்மவெர்மன் ‘சசமாழ, பமாண்டிய, களப்பரமர வவென்றவென்’ என்று முன்வசமான்ன 

பல்லவெர் பட்டயம் பகர்கின்றது. அக்கமாலத்தில் இருந்த பமாண்டிய மன்னன் வநடுமமாறன் 

(கி.ப.640-680) என்பவென். அவென் மமனவிசய மசவெப் வபண்மணியமாரமான 

மங்மகயர்க்கரசியமார். ஆகசவெ, வநடுமமாறன் கமாலத்தில் மங்மகயர்க்கரசியமார் தந்மத 

அல்லது உடன்பறந்தமான் சசமாழ அரசனமாக இருந்திருத்தல் சவெண்டும். இவெர்கள சசமாழ 

நமாட்மடக் கவெர்ந்த பல்லவெமர எதிர்க்கத் தக்க சமயம் பமார்த்து வெந்தனர் சபமாலும்! 

புலிசகசி வெடக்சக இருந்து பல்லவெ நமாட்மடத் தமாக்கிய வபமாழுது, இவெர்கள ஒன்றுசசர்ந்து

வதற்சக இருந்து பல்லவெமனத் தமாக்கி இருக்கலமாம். அதனமாற் சபமாலும், நரசிம்மவெர்மன் 

சமாளுக்கியமனத் துரத்திக் வகமாண்டு வெமாதமாப வசல்லமாமல், பரஞ்சசமாதியமாமர 

அனுப்பவிட்டுத் தமான் தமிழரசமர எதிர்க்க நின்றுவிட்டமான் ‘வநடுமமாறன் 

சங்கரமங்மகயில் பல்லவெமனப் புறங்கண்டவென்’ என்று பமாண்டியர் பட்டயம் 

குறிக்கின்றது. இதனமால், இரண்சடமார் இடங்களில் பமாண்டியன் வவெற்றி வபற்றிருக்கலமாம்;

ஆயினும் தமிழரசர் முயற்சி பலன் அளித்திலது.

பல்லவெர் - கங்கர் சபமார்

நரசிம்மவெர்மன் கமாலத்தில் கங்க அரசனமாக இருந்தவென் துர்விநீதன் என்ற முதியவென். 

அவென் சிம்மவிஷ்ணு கமாலத்திலும் மசஹேந்திரவெர்மன் கமாலத்திலும் கங்க அரசனமாக 

இருந்தவென். அவென் தன் மகமள இரண்டமாம் புலிசகசிக்குக் வகமாடுத்து உறவு 

வகமாண்டமாடினமான். இரண்டமாம் புலிசகசி மமாண்ட பறகு அரச பதவிமயப்பற்றி அவென் 

மக்கள மூவெர்க்குள சபமார் நடந்தது. அவெர்கள சந்திரமாதித்தன், ஆதித்தவெர்மன், (முதலமாம்) 

விக்கிரமமாதித்தன், என்பவெர்கள. சந்திரமாதித்தன் திடீவரன இறந்தமான். எஞ்சியிருந்த 

இருவெரும் பூசல் இட்டனர். அவெருள விக்கிரமமாதித்தன் தன் பமாட்டனமான கங்க அரசன் 

துமணமய நமாடினமான். ஆதித்தவெர்மன் பல்லவென் உதவிமய விரும்பனமான். பல்லவென். 

ஒரு பமடமய அவெனுடன் அனுப்பனமான் சபமாலும் முடிவில் விக்கிரமமாதித்தன் 

சமாளுக்கிய அரசன் ஆனமான். பல்லவெனமால் அனுப்பப் பட்ட பமடயுடன் 

ஆதித்தவெர்மமனத் துர்விநீதன் வவென்றமமயமால், தமான் நரசிம்மவெர்மமனசய வவென்று 

விட்டதமாக அவென் பட்டயத்திற் குறித்துக்வகமாண்டமான். அவென் பல்லவெமனசய வவென்றது 

உண்மமயமாக இருப்பன், கங்கனது வசல்வெமாக்குப் பல்லவெ நமாட்டிற் பர்வி 

இருக்கசவெண்டும் அல்லவெமா? அங்ஙனம் ஒன்றும் - ஏற்பட்டதமாகத் வதரியவில்மல.
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இலங்மகப் சபமார் - I

புலிசகசியுடன் நடந்த சபமாரில் நரசிம்மவெர்மனுக்கு உதவியமாக இருந்த மமானவென்மன் 

இலங்மக அரசன் என்று வசமான்சனமாம் அல்லவெமா? அவெமன அட்டதத்தன் என்றவென் 

துரத்திவிட்டு அரமசக் மகப்பற்றிக் வகமாண்டமான். அதனமால் மமானவென்மன் பல்லவென் 

உதவிமய நமாடினமான். பல்லவென் அவெனுமடய நற்பண்புகளில் ஈடுபட்டு மகிழ்ந்தவென்; 

ஆதலமால் அவெனுக்கு உதவிவசய்ய விரும்பத் தன் கப்பற்பமடமய அவெனுடன் 

இலங்மகக்கு அனுப்பனமான். பமட உதவிவபற்ற மமானவென்மன் இலங்மகயில் இறங்கிப் 

பமகவெனுடன் சபமாரிட்டமான் முதற்சபமாரில் வவெற்றி வபற்றமான்; அடுத்த சபமாரில் 

சதமால்வியுற்றமான். தம் சவெந்தன் சநசர இல்லமாததமால் பல்லவென் பமடயும் கடுமமயமாகப் 

சபமார்புரியவில்மல சபமாலும்! மமானவுன்மன் மீட்டும் கமாஞ்சிக்குத் திரும்பனமான்.

இலங்மகப் சபமார் II

அவெனது சதமால்விமயக் சகட்ட பல்லவென் மனம் வெருந்தினமான்; வென்மம மிக்க 

பமடவீரமர மமாமல்லபுரத்திற்கு அனுப்பனமான். அரசனும் அங்குச்வசன்றமான். கப்பல்கள 

வீரமர ஏற்றிச்வசல்லக் கமாத்திருந்தன. சவெந்தன் தமானும் அவ்வீரருடன் கப்பலில் 

வெருவெதமாக நடித்தமான். எல்லமா வீரரும் உணர்ச்சிசயமாடு பரயமாணம் வசய்தனர்; 

இலங்மகமய அமடந்தனர். தம் அரசன் கப்பலில் இருப்பதமாக எண்ணிக்வகமாண்டு, 

கடுமமயமாகப் சபமாரிட்டனர்; அட்டதத்தன் பமடகமள அலற அடித்தனர். அட்டதத்தன் 

மமறந்தமான். மமானவென்மன் முன்சபமால் இலங்மக அரசனமாக முடிசூட்டப்பட்டமான்.

நரசிம்மவெர்மனது இலங்மக வவெற்றிமயப்பற்றிப் பல்லவெர் பட்டயம் ஒன்று, 

“நரசிம்மவெர்மன் இலங்மகயில் வபற்ற வவெற்றி, இரமாமன் இலங்மகயில் வபற்ற 

வவெற்றிமயப் சபமான்றது,” என்று பமாரமாட்டியுளளது.
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9. சகமாவில்களும் சிற்பங்களும்

சகமாவில் அமமப்பும் தூண்களும்

நரசிம்மவெர்மன் தன் தந்மதமயப் சபமாலசவெ சகமாவில்கள அமமப்பதில் 

விருப்பங்வகமாண்டவெனமாக இருந்தமான். இவென் முதலில் தந்மதமயப் பன்பற்றிக் 

குமடவெமரக் சகமாவில்கமள அமமத்தமான்; பறகு பமாமறகமளசய சகமாவில்களமாக 

அமமத்தமான். இவெனுமடய சகமாவில்களில் இவெனுமடய விருதுப்வபயர்கள 

வபமாறிக்கப்பட்டுளளன. சகமாவில் முன் மண்டபச் சுவெர்களில் அழகிய சிமலகளும் 

வெரிமச வெரிமசயமாக அன்னப் பறமவெகளும் சிறுமணிக் சகமாமவெகளும் வசதுக்கப் 

பட்டிருக்கும். மசஹேந்திரன் தூண்கள நீள சதுரமமாக இருக்கும். ஆனமால், இவெனுமடய 

தூண்கள அங்ஙனம் இரமா. அவெற்றின் சபமாதிமககள உருண்டு கமாடிகள வவெட்டி இருக்கும். 

சபமாதிமகக்குக் கீழ் - தூணின் சமற்புறம் உருண்டும் பூச்வசதுக்கப்பட்டும் இருக்கும். 

தூண்களின் அடிப்பமாகம் அமர்ந்த சிங்க உருவெமமாக இருக்கும்; சிங்கங்கள தமலமீது 

தூண்கள நிற்பனசபமான்ற கமாட்சி அளிக்கும். சிங்கங்கள திறந்த வெமாயுடன் இருக்கும். 

இத்தமகய சிங்கத் தூண்கமளக் கமாஞ்சி - மவெகுந்தப் வபருமமாள சகமாவிலிற் கமாணலமாம்.

I. குமடவெமரக் சகமாவில்கள

நமாமக்கல் சகமாவில்

சசலம் ஜில்லமாவில் உளள நமாமக்கல் மமலயில் வெனக கமடவெமரக் சகமாவில் ஒன்று 

இருக்கின்றது. அது வபருமமாள சகமாவில். அதன் சுவெர்களில் புரமாணக் கமதகமள விளக்கும்

சிற்பங்கள அழகிய சவெமலப்பமாட்டுடன் விளங்குகின்றன.

திருச்சிரமாப்பளளி மமலக்சகமாவில்

இம்மமலயின் வதன்சமற்கு மூமலயில் உளள குமடவெமரக் சகமாவில் இம்மன்னன் 

கமாலத்தது. அதுவும் வபருமமாள சகமாவிசல ஆகும்.அதன் மூன்று சுவெர்களிலும் உளள 

சிற்பங்கள பமார்ப்ப்வெர்க்குத் திமகப்பூட்டவெல்ல அற்புத சவெமலப்பமாடு வகமாண்டமவெ. 

சிவென், பரமன், இந்திரன், துர்க்மக, கணபதி என்பவெர் உருவெங்கள நன்கு 

வசதுக்கப்பட்டுளளன. சகமாவில்முன் மர விட்டங்கள சபமாலக் கல்லில் அமமத்துளள 

சவெமலப்பமாடு கண்டு களிக்கத்தக்கது. இக்கல் விட்டங்களின் நுனியில் வபருவெயிறு 

வகமாண்ட ‘குசபரன்’ உருவெங்கள வசதுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.
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பற சகமாவில்கள

திரிசிரபுரத்மத அடுத்த திருவவெளளமற, குடுமியமான் மமல, திருவமய்யம் ஆகிய 

இடங்களில் உளள குமடவெமரக் சகமாவில்களில் மவெணவெ சம்பந்தமமானமவெ இவென் 

கமாலத்தனவெமாகும்.

மமாமல்லபுரத்து மண்டபங்கள

மமாமல்லபுரத்தில் உளள மகிடமாசுர மண்டபம், வெரமாக மண்டபம், திரிமூர்த்தி மண்டபம் 

ஆகிய மூன்றும் நரசிம்மவெர்மன் அமமத்த குமடவெமரக் சகமாவில்கசள. ஆகும். இவெற்றில்

உளள சிற்பங்கள கண்மணக் கவெரத் தக்கமவெ. வெரமாக அவெதமாரம், வெமாமன அவெதமாரம், 

கஜலக்ஷ்மி, துர்க்மக இவெர்தம் உருவெச்சிமலகள அழகிய சவெமலப்பமாடு வகமாண்டமவெ.

சமாளுக்கிய சவெமலப்பமாடு

இக்சகமாவில் அமமப்பு, தூண்கள அமமப்பு, சமற்வசமான்ன சிற்பங்களின் சவெமலப்பமாடு 

இமவெ அமனத்தும் சமாளுக்கியருமடய சகமாவில்கமள நன்கு பமார்மவெயிட்ட பறகு 

உண்டமானமவெ. நரசிம்மவெர்மன் வெமாதமாபமயப் பதின்மூன்று வெருடகமாலம் 

மகக்வகமாண்டிருந்தமான். அல்லவெமா? அக்கமாலத்தில் சமாளுக்கிய நமாட்டிலிருந்த குமடவெமரக் 

சகமாவில்கமளயும் சிற்ப சவெமலப்பமாட்மடயும் கண்டு மகிழ்ந்து, அந்த அழகிய 

அமமப்பல் சமற்வசமான்னவெற்மற அமமத்திருத்தல் சவெண்டும். இவ்சவெமலக்குச் 

சமாளுக்கிய நமாட்டுச் சிற்பகளும் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கலமாம்.

II. ஒற்மறக்கல் சகமாவில்கள

இமவெ ‘சகமாவில்கள’ என்பமத அறியமாமல் மமாமல்லபுரத்து மக்கள ‘சதர்கள’ எனத் 

தவெறமாக வெழங்கினர். இமவெ ஐந்தமாக இருத்தமலக் கண்டு தருமரமாஜன் சதர், பீமசசனன் 

சதர், அர்ச்சுனன் சதர், சகசதவென் சதர், திவரளபதி சதர் எனப் வபயரும் இட்டுவிட்டனர். 

இதமனப் பன்பற்றிசய ஆரமாய்ச்சியமாளரும் சுட்டி விளக்கலமாயினர். இவெற்மற 

ஒவ்வவெமான்றமாகக் கமாண்சபமாம்.

1. தருமரமாஜன் சதர்

இது சிவென் சகமாவில் ஆகும். இது மூன்று தட்டுகமளக் வகமாண்ட விமமானத்மத உமடயது. 

இரண்டமாம் தட்டின் நடுவில் மமாடப்புமர வவெட்டப் பட்டுளளது. அதன் அடியில் 

சசமாமமாஸ்கந்தர் உருவெம் வசதுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இக்சகமாவில் விமமானம் 
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ஆரமாய்ச்சிக்குரியது. இதன் வெளர்ச்சிசய கமாஞ்சி - கயிலமாசநமாதர் சகமாவில் விமமானமமாகும்; 

அதன் வெளர்ச்சிசய தஞ்மச - இரமாஜரமாசஜஸ்வெரத்தின் விமமானமமாகும்.

2. மசசனன் சதர்

இதுவும் சிவென்சகமாவிசல ஆகும். இதன் சமற்கூமர அமமப்பும் சமாளர அமமப்பும் 

வபளத்த விஹேமார அமமப்மப ஒத்துளளன. விமமானத்மதச் சுற்றி வெழி 

விடப்பட்டிருக்கிறது. சமல் இடம் 45 அடி நீளம் உமடயது. 25 அடி அகலம் உமடயது 26 

அடி உயரம் உளளது. இதன் தூண்கள சிங்கத் தூண்கள.

3. அர்ச்சுனன் சதர்

இது தருமரமாஜன் சதமரப்சபமான்றது.இதுவும் சிவென் சகமாவிசல ஆகும். இது புத்தப்பளளி 

அமமப்மபக் வகமாண்டுளளது; பதிவனமாரு சதுர அடிஅமமப்புமடயது. இதன் விமமானம் 

நமான்கு நிமலகமளக் வகமாண்டதமாகும்.

4. சகசதவென் சதர்

இது வபளத்தர் சகமாவிமலப்சபமான்ற அமமப் புமடயது. சமாளுக்கிய நமாட்டில் 

‘அய்வஹேமாசள’ என்னும் இடத்தில் உளள துர்க்மகயின் சகமாவில் இந்த அமமப்புடன் 

கமாண்கின்றது. இதுசபமான்ற விமமானம் திருத்தணிமகயில் இருக்கின்றது. அது ‘துரங்கமாமன

மமாடம்’ சபமான்ற அன்மப்புமடயது.

5. திவரளபதி சதர்

இது கிரமாமசதவெமதயின் சகமாவில் சபமான்றது. இதன் அடித்தளம் பதிவனமாரு சதுர அடி 

உயரம் பதிவனட்டு அடியமாகும். இங்குளள துர்க்மகச் சிமலயில் அமமந்துளள 

சவெமலப்பமாடு வியக்கத்தக்கது. கல்யமாமன, கல்சிங்கம், நந்தி என்பன பமார்க்கத்தக்கமவெ: 

அழகிய உருவில் அமமந்திருப்பமவெ.

III. சிற்பங்கள

மகிடமாசுர மண்டபம்

துர்க்மகயம்மன் மகிடமாசுரமனக் வகமால்வெதமாகக் கமாட்டப்பட்டுளள சிற்பம் 

நரசிம்மவெர்மன் கமாலத்தில் சவெவறந் நமாட்டிலும் கமாணப்படமாததமாகும். எனசவெ, 

அது பல்லவெர்க்சக உரிய தனிச் சிற்பமமாகும். துர்க்மக தன் வெமாகனமமான சிங்கத்தின்மீது 

அமர்ந்து, எருமமத்தமல வகமாண்ட அசுரன்மீது அம்புகமளப் வபமாழிகின்றமாள. அவெமளச் 

சுற்றிலும் அவெளுமடய பமடவீரர் நிற்கின்றனர். அவ்வெமாசற அசுரமனச் சூழ 

அவெனுமடய வீரர் நிற்கின்றனர். இப்பமடகள இருத்தல் இக்கமாட்சிமயச் 
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சிறப்பக்கின்றது. இக்கமாட்சிமய அமமத்த சிற்பகள கூரிய அறிவும் சிற்பத்திறனும் 

வெமாய்க்கப்வபற்றவெர்கள என்பதில் ஐயமில்மல.

சகமாவெர்த்தன மமல

தனிப்பமாமறகள மீது வசதுக்கப்பட்டுளள கமாட்சிகள சில, நரசிம்மவெர்மன் கமாலத்தன 

என்று அறிஞர் கருதுகின்றனர். அவெற்றுள ஒன்று கண்ணன் சகமாவெர்த்தன மமலமய எந்திக்

சகமாபமாலமரயும் பசுக்கமளயும் கமாக்கும் கமாட்சியமாகும். மமலமயத் த்தமாங்கியுளள 

கண்ணனும் அவென் பக்கத்தில் நின்றுளள பலரமாமனும் வபரியவெரமாகக் 

கமாட்டப்பட்டுளளனர். மற்றவெர் உருவிற். சிறியவெரமாகக் கமாண்கின்றனர். அம்மக்களுமடய 

கவெமலவகமாண்ட முகமும் சிறிது வதளிவுற்ற மனநிமலயும் நன்கு கமாட்டப்பட்டுளளன. 

இவ்வுருவெங்கட்கு இமடசய ஆயர் வெமாழ்க்மகமயக் குறிப்படும் சில கமாட்சிகள 

கமாட்டப்பட்டுளளன. அவெற்றுள ஒன்று கறமவெக்கமாட்சி, ஒருவென் பமால் கறக்கிறமான்; பசு 

தன் கன்மற நக்குகிறது. இந்தச் சிற்ப சவெமலப்பமாடு வதளிவெமாகவும் அழகமாகவும் 

அமமந்துளளது. கங்மகக் கமரக் கமாட்சி

இஃது ‘அர்ச்சுனன் தவெம்’ எனத் தவெறமாகக் கூறப்படுகிறது. இங்குளள கமாட்சிகளுள 

குறிப்படத்தக்கமவெ ஆறு, அதன் நடுவில் நமாகர் நீரமாடுதல் - மமறயவென் ஒருவென் 

தண்ணிமர ஆற்றில் முகந்து வசல்லல் - மமான்.ஒன்று நீர் அருந்த ஆற்றண்மட வெருதல் - 

ஆற்றுக்கு சமற்புறம் இரண்டு.அன்னப் பறமவெகள நீரமாட நிற்றல் - கீழ்ப்புறம் உளள 

வபருமமாள சகமாவிமலச் சுற்றித் தவெத்தவெர் பலர் இருத்தல் - இத்தவெமுனிவெமரக் கண்டு 

பூமன ஒன்று பன் கமால்கள மீது நின்று முன்கமால்கமளத் தமலக்கு சமல் சசர்த்து சயமாக 

நிமலயில் நிற்றல் - அதமனக் கண்ட எலிகள அச்சம் நீங்கி மரியமாமதசயமாடுஅதமனப் 

பணிதல் என்பன. இக்கமாட்சிகள கண்மணக் கவெரத் தக்கமவெயமாகும். இமவெ இமயமமல 

அடிவெமாரத்தில் கங்மகக்கமரக் கமாட்சிகள என்பது அறிஞர் கருத்து. பூமன தவெம் 

வசய்தமலக் கமாட்டிக் கமாண்பமார்க்கு நமகச்சுமவெ ஊட்டிய சிற்பகளின் நுண்மதி 

பமாரமாட்டற் பமாலதன்சறமா?

விருதுப் வபயர்கள

நரசிம்மன் இங்ஙனம் அமமத்த குமகக் சகமாவில்களிலும் ஒற்மறக்கல் சகமாவில்களிலும் 

தன் - விருதுப்வபயர்கமள வவெட்டுவித்திமான். அவெற்றுள குறிக்கத் தக்கமவெ. 

மஹேமாமல்லன், ரீபரன், ரீசமகன், பூரீநிதி, இரணஜயன், அத்தியந்தகமாமன், அசமயமமாயன், 

நயநமாங்குரன் என்பனவெமாகும்.
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மஹேமாமல்லபுரம்

மஹேமாமல்லன் என்ற நரசிம்மவெர்மன் தன் வபருநமாட்டுக் கடற்றுமறப் பட்டினமமான 

மல்மலமயப் புதுப்பத்து, அதற்கு மஹேமாமல்லபுரம் என்று தன் வபயரிட்டமான். அப்வபயர்

நமாளமடவில் சிமதந்து ‘மஹேமாபலிபுரம், மமாவெலிவெரம்’ எனப் பலவெமாறு வெழங்குகின்றது. 

மஹேமாபலிக்கும் இந்நகரத்திற்கும் யமாவதமாரு வதமாடர்பும் இல்மல என்பது அறியத்தக்கது.
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10. மஹேமாமல்லன் ஆட்சி

கட்டடப் பரியன்

மஹேமாமல்லனமான நரசிம்மவெர்மன் கட்டடங்கள அமமப்பதில் சபரவெமாக் வகமாண்டவென். 

அவென் சிறந்த மவெணவென் ஆதலின், தந்மத எடுப்பத்த குமடவெமரக் சகமாவில்களுக்கு 

அண்மமயிசலசய வபருமமாள சகமாவில்கமளக் குமடவித்து மகிழ்ச்சி வகமாண்டமான் 

மல்மலமய, மஹேமாமல்லபுரம் என்று வபயரிட்டுப் புதுக்கி அமமத்தமான். அஃது அவெனது 

ஆட்சியில் முதல்தரமமான கடற்றுமறப் பட்டினமமாக விளங்கியது: பல்லவெர் கடற்பமட 

தங்குவெதற்சகற்ற வெசதிவபற்று இருந்தது. மஹேமாமல்லன் பல் இடங்களிற் 

சகமாட்மடகமளக் கட்டினமான். அவெற்றுள ஒன்று பல்லவெப் வபருநமாட்டின் வதன்சகமாடியில்

அமமந்திருந்தது. திருச்சிரமாப்பளளி ஜில்லமாவில் உளள லமால்குடிமய அடுத்துப் வபருவெள 

நல்லூர் இருக்கின்றது. அதமன அடுத்துப்பல்லவெரம் (பல்லவெ புரம்) என்னும் சிற்றுமார் 

உளளது. அங்குளள பமாமறமீது நரசிம்மவெர்மன் அமமத்த சகமாட்மட ஒன்று இருந்தது. 

அஃது இப்வபமாழுது முழுவெதும் அழிந்து மமறந்து விட்டவதனினும், அதன் 

அடிப்பமடமய இன்றும் அங்கு கமாணலமாம். பல்லவெர் கமாலத்துப் வபரிய வசங்கற்கள 

இன்றும் கிமடக்கின்றன. அப் பல்லவெபுரக் சகமாட்மட பல்லவெப் வபருநமாட்டின் 

வதன்பகுதிமயக் கமாக்க உதவியமாக இருந்தது.

சீன யமாத்ரிகர்

புத்தர் வபருமமான் அருள சமயமமாகிய வபளத்த சமயம் சீன நமாட்டில் பரவினது. சீனர் பலர் 

வபளத்த பக்ஷக்ஷுக்கள ஆயினர். அவெருட் சிலர் புத்தர் வபருமமான் பறந்து வெளர்ந்த இந்திய 

நமாட்மட சநரில் கண்டு மகிழ இந்தியமாவிற்கு வெந்தனர்; வெட இந்தியமாவில் வபளத்த 

சக்ஷத்திரங்களமாக இருந்த இடங்கட்வகல்லமாம் வசன்று பமார்மவெயிட்டனர்; அங்ஙனசம 

வதன் இந்தியமாமவெயும் பமார்மவெயிட முமனந்தனர். வபளத்த சமயம் பரவியிருந்த சுமத்ரமா, 

ஜமாவெமா முதலிய தீவுகளுக்கும் வசன்றனர்: அங்கங்குத் தமாம் தமாம் கண்டவெற்மறத் தம் 

குறிப்புப் புத்தகத்தில் எழுதிச் வசன்றனர். அங்ஙனம் யமாத்திமர வசய்த சீன பக்ஷக்ஷுக்களில் 

குறிப்படத்தக்கவெர் இருவெர்; ஒருவெர் கி.ப. நமான்கமாம் நூற்றமாண்டில் இந்தியமா வெந்த 

பமாஹியமான் என்பவெர் மற்றவெர் ஹியூன்-ஸங் என்பவெர். இவெர் கி.ப. ஏழமாம் நூற்றமாண்டின் 

இன்டப்பகுதியில் யமாத்திமர வசய்தவெர்.
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ஹியூன்-ஸங்

இவெர் இந்தியமா வெந்தவபமாழுது வெட இந்தியமாவில் ஹேர்ஷன் சபரரசனமாக இருந்தமான். அவென்

வபளத்த அரசன். ஹியூன்-ஸங் அவெனது ஆதரவில் இருந்து வெடஇந்தியமா முழுவெதும் 

பமார்மவெயிட்டமார். பறகு இவெர் வதன்னமாட்மட அமடந்து, சமாளுக்கியன் விருந்தினரமாகத் 

தங்கி இருந்தமார். அப்வபமாழுது சமாளுக்கியப் சபரரசனமாக இருந்தவென் இரண்டமாம் புலிசகசி

என்பவென். ஹியூன் ஸங் அங்கிருந்து பல்லவெ நமாட்மட அமடந்தமார். இவெர் கமாஞ்சி 

மமாநகரில் நரசிம்மவெர்மன் விருந்தினரமாகத் தங்கி இருந்தமார். இவெர் கமாஞ்சிக்கு வெந்தது 

ஏறத்தமாழ கி.ப. 640 இல் என்னலமாம். இவெர் கமாஞ்சிமயப் பற்றியும் அதமனச் சுற்றியுளள 

நமாட்மடப் பற்றியும் எழுதியிருப்பவெற்றுள குறிக்கத்தக்கமவெ இமவெயமாகும்.

சீனர் குறிப்பு

“திரமாவிட நமாடு வசழிப்புளளது; நல் விமளச்சல் தருவெது; வவெப்பமுளளது. மக்கள அச்சம் 

அற்றவெர்; உண்மம சபசுபவெர் ஒழுக்கம் உளளவெர்; கல்வியமாளமரயும் சமான்சறமாமரயும் 

மதித்து நடப்பவெர். இந் நமாட்டில் நூறு வபளத்த மடங்கள (சங்கிரமாமங்கள) இருக்கின்றன. 

அவெற்றில் பதினமாயிரம் வபளத்த பக்ஷக்ஷுக்கள வெமாழ்கின்றனர். மசவெ-மவெணவெ சமணர் 

சகமாவில்கள ஏறத்தமாழ எண்பது இருக்கின்றன. இங்குத் திகம்பர சமணர் பலர் உளளனர். 

புத்தர் வபருமமான் கமாஞ்சிக்கு வெந்து பலமரப் வபளத்தரமாக்கினமார் என்று இந்நமாட்டவெர் 

கூறுகின்றனர். அசசமாக மன்னன் இங்குப் பல ஸ்தூபகமள நமாட்டுவித்தமான். அவெற்றுட் 

சில கமாஞ்சிமயச் சுற்றிலும் பழுதுபட்டுக் கிடக்கின்றன. நமாலந்தமாப் பல்கமலக்கழகப் 

சபரமாசிரியரமான தர்மபமாலர் இக்கமாஞ்சிப் பதியினரமாம். கமாஞ்சி மமாநகரம் ஆறு கல் 

சுற்றளவுமடயது. அது கடற்கமரமய சநமாக்கி இருபது கல் விரிந்துளள வபரிய 

நகரமமாகும். இங்கிருந்து (மஹேமாமல்லபுரத்திலிருந்து) பல கப்பல்கள இலங்மகக்குப் 

பரயமாண்மமாகின்றன. நமான் பமாண்டிய நமாடு வசன்று கண்சடன். அங்குச் சிலசர. உண்மமப் 

வபளத்தரமாக இருக்கின்றனர். பலர் வபயர் அளவில் வபளத்தரமாக இருந்துவகமாண்டு 

வெமாணிபத் துமறயில் வபமாருளீட்டுவெதிசலசய கண்ணும் கருத்துமமாக இருக்கின்றனர். 

அங்குப் வபளத்த சமயம் வீழ்நிமல அமடயத் வதமாடங்கிவிட்டது. பல இடங்களில் 

வபளத்த மடங்கள இருந்தமமக்குரிய அமடயமாளங்கள வதரிகின்றன.”

அக்கமால அரசர்

சமாளுக்கியர்

இவெர்கள விந்தியமமலக்குத் வதற்சக துங்கபத்திமர யமாறு வெமர சபரரமச ஏற்படுத்தி 

ஆண்டவெர்கள. இவெர்கள பல்லவெர்க்குக் வகமாடிய பமகவெரமாக இருந்து, அவெர்களுடன் 

ஒயமாது சபமாரிட்டு வெந்தனர். இரண்டமாம் புலிசகசி வெரலமாறு முன்சப 
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குறிக்கப்பட்டதன்சறமா? நரசிம்மவெர்மனது நீண்ட ஆட்சியில் (கி.ப. 635-668) இரண்டமாம் 

புலிசகசியும் அவென் மகனமான முதல் விக்கிரமமாதித்தனும் சமாளுக்கிய அரசரமாக இருந்தனர். 

முதல் விக்கிரமமாதித்தன் ஏறத்தமாழ கி.ப, 655 இல் அரசுகட்டில் ஏறினமான். 680 வெமர 

அரசமாண்டமான்.

கங்கர்

கமாவிரிக்குத் வதன்பமாற்பட்ட குடகு நமாட்மடயும் வதன்மமசூர்ப் பகுதிமயயும் துர்விநீதன்

ஆண்டு வெந்தமான். அவெனுக்குப் பறகு பூவிக்கிரமன் (கி.ப.640-670) ஆட்சி புரிந்தமான்.

சசரர்

சங்க கமாலத்திற்குப் பறகு இவெர்கள வசல்வெமாக்கும் உரிமமயும் மமறந்தன. இவெர்கள. 

பமாண்டியர்க்கு அடங்கிப் வபரும்பமாலும் சிற்றரசர் நிமலயில் இருந்து வெந்தனர். 

பமாண்டியர்க்கும் சசரர்க்கும் ஒயமாது சபமார்கள நடந்த வெண்ணம் இருந்தன.

சசமாழர்

நரசிம்மவெர்மன் கமாலத்துச் சசமாழன் மங்மகயர்க் கரசியமாரின் தந்மத அல்லது 

உடன்பறந்தமான் ஆவென். அவெனது தமலநகரம் உமறயூர். அவென் பமாண்டியர்க்கு 

உடந்மதயமாக இருந்தவென்; பமாண்டியன், பல்லவெமன எதிர்த்த வபமாழுவதல்லமாம். இவென் 

பமாண்டியனுடன் சசர்ந்திருந்தமான்.

பமாண்டியர்

இக்கமாலத்துப் பமாண்டியன் மமாறவெர்மன் அரிசகசரி என்ற நின்றசீர் வநடுமமாறன் என்பவென். 

இவென் கி.ப. 640-இல் பட்டம் வபற்றவென் சுமமார் 40 ஆண்டுகள அரசமாண்டவென். இவென் 

மங்மகயர்க்கரசியமார்க்குக் கணவென். இவென் பல்லவெமனச் சங்கரமங்மக என்னும் 

இடத்தில் வவென்றதமாகப் பமாண்டியர் பட்டயம் குறிக்கின்றது. இவென் மகன் சகமாச்சமடயன்

ரணதீரன் என்பவென்; மங்மகயர்க்கரசியமார் மகன்; அதனமால் தன்மன ‘சசமாழ-பமாண்டியன்’ 

என்று. கூறிக்வகமாண்டவென். வநடுமமாறன் மசவெ நமாயன்மமார் அறுபத்துமூவெருள ஒருவென்.

களப்பரர்

இவெர்கள சிம்மவிஷ்ணு கமாலமுதல் வெலிகுன்றிச் சிற்றரசர் ஆயினர். இவெருள ஒரு 

பகுதியினர் தஞ்சமாவூர், சந்திரசலகமா (வசந்தமல) முதலிய சசமாழ நமாட்டுப் பகுதிகமள 

ஆண்டுவெந்தனர். இவெர்கள தமிழ் அரசருடன் சசர்ந்து ப்ல்லவெமர எதிர்த்து வெந்தனர்.

கீமழச் சமாளுக்கியர்
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சகமாதமாவெரி, கிருஷ்மணயமாறுகட்கு இமடப்பட்ட சவெங்மக நமாட்மட இரண்டமாம் 

புலிசகசியின் தம்பயமான விஷ்ணுவெர்த்தனன் ஆண்டுவெந்தமான் அல்லவெமா? அவெனுக்குப் 

பன், அவென் மகன் பட்டம் அமடந்தமான். அவெமனப் பட்டத்தில் ஏற்றும்வபழுதுதமான் 

நரசிம்மவெர் மனுக்கும் துர்விநீத கங்கனுக்கும் சபமாரமாட்டம் நமட வபற்றது என்பது முன் 

கூறப்பட்டதன்சறமா? அதனமால், கீமழச் சமாளுக்கியர் பல்லவெ நமாட்டின் பமகவெசரயமாவெர்.

சுற்றிலும் பமகவெர்

இங்ஙனம்பல்லவெப் வபருநமாட்டிற்கு வெட திமசயில் கீமழச்சமாளுக்கியரும் 

சமமலச்சமாளுக்கியரும் அரசமாண்டு வெந்தனர்; சமற்கில் கங்கரும் சசரரும் . ஆண்டு 

வெந்தனர். வதற்சக சசமாழர், களப்பரர், பமாண்டியர் இருந்து வெந்தனர். இவெர் அமனவெரும் 

பல்லவெனுக்குப் பமகவெர்கசள ஆவெமார்கள. இப்பமகவெர்களில் சமாளுக்கியரும் கங்கரும் 

சசர்ந்து எதிர்க்மகயில் வதன்னமாட்டரசர் வதற்கிலிருந்து எதிர்த்துவெந்தனர். இங்ஙனம் 

பல்லவெப் சபரரசர் முப்புறங்களிலும் பமகவெமரப் வபற்று, அவெர்கட்கு இமடயில் 

ஏறத்தமாழ முன்னூறு வெருடகமாலம் சபரரசரமாக இருந்து வெமாழ்ந்தனர் எனின், அவெர் தம் 

சபரமாற்றமல என்வனன்பது! இத்துமணப் பமகயரசமரயும் வவென்று, வென்மமமிக்க 

சமாளுக்கிய அரசனமான இரண்டமாம் புலிசகசிமயத் வதமாமலத்துச் சமாளுக்கியர் தமலநகரில் 

தன் வவெற்றித் துமண நமாட்டிய நரசிம்மவெர்மன் ஆற்றமல என்வனனப் பமாரமாட்டுவெது!

சமரச சமய நிமல

மஹேமாமல்லன் இவ்வெளவு வபரு வவெற்றி வபற்றதற்கு அவெனுமடய மனவெலிமமயும் 

பமடவெலிமமயும் வசங்சகமாலுசம கமாரணமமாகும். அவென் சிறந்த மவெணவெனமாக இருந்தும்,

அரசன் என்ற முமறயில் எல்லமாச் சமயங்கமளயும் சம சநமாக்குடன் கவெனித்து வெந்தமான் 

இதமன, ஹியூன்-ஸங் அவெமனப் பற்றிக்குறிப்பதமால் அறியலமாம். திருநமாவுக்கரசரும் 

திருஞமானசம்பந்தரும் ஆகிய மசவெ சமய குரவெர் இவ்மவெணவெ அரசன் கமாலத்தில்தமான் 

தங்கள மசவு சமயப் பரசமாரத்மத நமாடு முழுவெதும் வசய்தனர். குடிகள தங்கள 

விருப்பத்திற்கிமசந்த சமயங்கமளத் தழுவி மன அமமதியுடன் வெமாழ்ந்தமார்கள.

60



11. சமய நிமல

பல்லவெ நமாட்டுச் சமயங்கள

மசஹேந்திரவெர்மன் வெமரந்துளள மத்தவிலமாசத் தமாலும் மசவெ சமயக் குரவெர் பமாடியருளிய 

முதல் ஆறு திருமுமறகளமாலும் ஹியூன்-ஸங் எழுதிமவெத்த குறிப்புகளமாலும் - பல்லவெப் 

வபருநமாட்டில் சமணம், வபளத்தம், மசவெம், மவெணவெம் என்னும் சமயங்கள இருந்தமம 

வதளிவெமாகும். மசவெத்தில் கமாபமாலிகம், பமாசுபதம், கமாலமா முகம் முதலிய உட்பரிவுகள 

இருந்தன என்பதும் வவெளியமாகின்றது.

சமண சமயம்

இது சுசவெதமாம்பர சமணம், திகம்பர சமணம் என இருவெமகப்படும். இவெற்றில் திகம்பர 

சமணசம தீவிரமமான சமயக்வகமாளமகமகள உமடயது. அதமனச் சசர்ந்த துறவிகளில் 

ஒருவெரமாகசவெ திருநமாவுக்கரசர் இருந்தமார். திருநமாவுக்கரசர் மசவெரமாகத்திற்குமுன் இவெர்கள 

வசல்வெமாக்கு தமிழ்கம் முழுவெதும் நன்றமாகப் பரவி இருந்தது. இவெர்கமள மசஹேந்திரன் 

உளளிட்ட பல்லவெ அரசர் சிலர் ஆதரித்துவெந்தனர். மசஹேந்திரன் மசவென் ஆனது முதல் 

சமணர் வசல்வெமாக்கு ஒடுங்கிவிட்டது. ஆயினும், வதன்னமார்க்கமாடு ஜில்லமா, வெடஆர்க்கமாடு 

ஜில்லமா, புதுக்சகமாட்மடச்சிமம, தஞ்சமாவூர் ஜில்லமா, வசங்கற்பட்டு ஜில்லமா ஆகிய 

இவ்விடங்களில் அங்கங்குச் சமணர் வெமாழ்ந்துவெந்தனர். சமணருள வபண் துறவிமமார் 

உண்டு. அவெர்கள கந்தியர், குர்த்திமமார் எனப்பட்டனர். அவெர்கமளக்வகமாண்ட மடங்கள 

சில: பல்லவெ நமாட்டில் இருந்தன. சமணர்கள பமாலி, வெடவமமாழி நூல்களில் வெல்லவெர்கள 

தர்க்கவெமாதத்தில் இமணயற்றவெர்கள.

வபளத்த சமயம்

வபளத்தர்கள அசசமாகன் கமாலமுதல் தமிழ்நமாட்டில் வெமாழ்ந்துவெந்தமார்கள. அவெர்கள சமயக் 

வகமாளமககள நமாட்டில் நன்றமாகப் பரவி இருந்தன. சங்க கமாலச் சசமாழர், கமாஞ்சியில் 

வபளத்த சம்யத்மதப் வபருமமப் படுத்தினமார்கள. மணிசமகமல என்பவெள 

வபளத்த பக்ஷக்ஷுணியமாக இருந்து கமாஞ்சியில் புத்தபீடிமக ஒன்மற அமமத்தமாள; அறம், 

வசய்துவெந்தமாள. ஹியூன்-ஸங் கமாலத்தில் கமாஞ்சி நகரத்தில் வபளத்த ஸ்தூபகள 

பழுதுபட்டுக் கிடந்தன; பல்லவெ நமாட்டில் நூறு வபளத்த மடங்கள இருந்தன. பதினமாயிரம்

துறவிகள இருந்தனர். எனினும், வபளத்தம் அப்வபமாழுது வீழ் நிமலயிற்றமான் இருந்தது. 

வபளத்த துறவிகளுட் பலர் ஒழுக்கம் வகட்டிருந்தனர் என்பது மசஹேந்திரன் கருத்து 

என்பது, அவெனது நமாடக நூலிலிருந்து வவெளிப்படுகின்றது.
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பல்லவெ மன்னர் சமணம், மசவெம், மவெணவெம் ஆகிய சமயங்கட்கு ஆதரவு கமாட்டினர் - 

சகமாவில்கள அமமத்தனர் என்பதற்குச் சமான்றுகள கிமடக்கின்றன; ஆயின்; அவெர்கள 

வபளத்தத்மத ஆதரித்தனர் என்பதற்குச் சமான்று கிமடப்பது அரிதமாக இருக்கின்றது. 

இதனமால், பல்லவெர் கமாலத்தில் வபளத்தம் அரசியல் வசல்வெமாக்மக இழந்துவிட்டது 

என்னலமாம். பல்லவெர் வசல்வெமாக்குப் வபற்ற சம்யங்கள இரண்சட ஆகும்.அமவெ மசவெம், 

மவெணவென் என்பன.

மவெணவெம்

நிலத்மதக் குறிஞ்சி, முல்மல, மருதம்,வநய்தல் என்று தமிழன் பரிவிமன வசய்த அன்சற 

திருமமால் முல்மல நிலக் கடவுளமாக வெழிபடப்பட்டமான். அஃதமாவெது, தமிழர்க்கு அறிவு 

வெந்து திமண வெகுக்கத் வதமாடங்கிய கமாலமுதல் இன்றுவெமர தமிழ் நமாட்டில் மவெணவெம் 

இருந்து வெருகின்றது என்பதமாம். அச்சமயம் இருந்தமதச் சங்கநூல்களமாலும் அறியலமாம். 

முதல் ஆழ்வெமார். மூவெர் அருளிய அருட்பமாடல்களமால் மவெணவெ சமயம் நமாட்டிற் 

வபற்றிருந்த வசல்வெமாக்மக நன்குணரலமாம். பல்லவெ மன்னருள முதற் கமாலப் பல்லவென் 

ஒருவென் மமனவியமான சமாருசதவி என்பவெள நமாரமாயணன் சகமாவிலுக்கு நிலதமானம் 

வசய்தமத முன்னசர குறிப்பட்சடமாம் அல்லவெமா? இமடக்கமாலப் பல்லவெருள 

விஷ்ணுசகமாபன் முதலிசயமார் தங்கமளப் பரம ‘பமாகவெதர்’ என்று கூறிக்வகமாண்டனர். 

சிம்ம விஷ்ணு பமாகவெத உத்தமன். அவென் மகனமான மசஹேந்திரன் மசவென். அவென் 

மகனமான நரசிம்மவெர்மன் பரம பமாகவெதன். பல்லவ் அரசருள வபரும்பமாலும் தந்மத 

மசவெனமாயின் மகன் மவெணவெனமாக இருந்துவெந்தமான் என்னலமாம். பல்லவெ அரசர் இந்த 

இரண்டு சமயங்கமளசய தம் கண்களமாகக் கருதி வெளர்த்துவெந்தனர்.

மசவெம்

மசவெ சமயம் பல்லவெர் கமாலத்தில் வபருஞ்சிறப்புற்றது. மசஹேந்திரன் கமால முதல் 

பல்லவெப் வபருநமாட்டில் மசவெம் புத்துயிர் வபற்று சவெரூன்றித் தமழத்துச் 

சிறப்பமடந்தது. அவென் கமாலத்தவெரமான திருநமாவுக்கரசர் தம் திருப்பதிகங்களமாலும், தீவிரத் 

வதமாண்டினமாலும், பரயமாணத்தமாலும் வதமாண்மட நமாட்மடயும் சசமாழநமாட்மடயும் 

மசவெசமயம் ஆக்கினமார். அவெருக்கு முனிவெரும் பல்லவெனும் வசய்த வகமாடுமமகள, 

அவெற்மற அவெர் தமது திருத்வதமாண்டின் உமறப்பமாசல வவென்றமம ஆகிய வசய்திகள 

நமாவடங்கும் பரவின; மக்கள திருநமாவுக்கரசமரக் கண்கண்ட வதய்வெமமாகக் 

வகமாண்டமாடினர். அரசனும் மசவெனமானமான் என்றது சகட்ட மக்கள உளளம் மசவெத்திற் 

பமாய்தல் இயல்புதமாசன திரளமான மக்கள மசவெத் வதமாண்டர்கள ஆயினர். நமாடு முழுவெதும் 

மசவெப் பமடவயழுச்சி ஏற்பட்டது. சிவெத்தலங்கள சிறப்பமடயத் வதமாடங்கின. 

அக்கமாலத்தில் சீகமாழியிற் பறந்த திருஞமானசம்பந்தரும் திருநமாவுக்கரசர்க்கு உதவியமாக 
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இருந்து, சசமாணமாடு முழுவெதும் பன்முமற சுற்றிச் மசவெப்பயிமரத் தமழயச் வசய்தனர். 

இவ்விருவெமரச் சூழ்ந்து ஆயிரக்கணக்கமான வதமாண்டர்கள அணி அணியமாக நமாடு 

முழுவெதும் நடந்தனர்; இருநூற்றுக்கு சமற்பட்ட சிவெத்தலங்கமளத் தரிசித்துப் பமாடல்கள 

பமாடினர். இவெர்கள பண்சணமாடு பமாடி ஆடினதமால் மக்கள பண்ணிலும் பக்தியிலும் 

ஈடுபட்டு மகிழ்ந்தனர். மசவெனமான மசஹேந்திரவெர்மனும் மவெணவெனமான 

நரசிம்மவெர்மனும் சகமாவில்கமள நன்முமறயில் மவெத்துக் சகமாவில் ஆட்சிமயக் 

கவெனித்து வெந்தமமயமாற்றமான், இந்நமாயன்மமார்வசன்ற சகமாவில்களில் எல்லமாம் சிறப்புப் 

வபற்றனர்.

பற நமாயன்மமார்கள

திருநமாவுக்கரசரும் திருஞமான சம்பந்தரும் வெமாழ்ந்த, கமாலத்தில் மசஹேந்திரவெர்மன், 

நரசிம்மவெர்மன் ஆட்சிக் கமாலத்தில் வெமாழ்ந்த நமாயன்மமார் இவெரமாவெர்:(1) பரஞ்சசமாதியமார் 

என்ற சிறுத்வதமாண்டர், (2) குங்கிலியக்கலய நமாயனமார், (3) முருக நமாயனமார், (4) 

திருநீலகண்ட யமாழ்ப்பமாணர், (5) திருநீலநக்கர், (6) அப்பூதி அடிகள, (7) வநடுமமாறன், (8) 

மங்மகயர்க்கரசியமார், (9) பமாண்டியன் அமமச்சர். குல்ச்சிமற நமாயனமார். முற்வசமான்ன 

இருவெமரயும் கூட்டினமால் நமாயன்மமார் பதிவனமாருவெர் ஆவெர்.

நமாயன்மமார் - சமயத் வதமாண்டர்

இந்த நமாயன்மமாருட் பலர் தமாம் தமாம் வெமாழ்ந்த இடங்களில் இருந்த சிவென் சகமாவில்களில் 

வதமாண்டு வசய்துவெந்தனர்; மடங்கள மவெத்துச் மசவெ சமயக் கல்விமயப் பரப்ப வெந்தனர். 

தண்ணிர்ப்பந்தல், உணவுச் சமாமலகமள மவெத்துப் வபமாதுமக்கட்குத் வதமாண்டு வசய்தனர்; 

வவெளியூர் அடியமார்கள வெந்து தங்க மடங்களில் வெசதி வசய்துவெந்தனர். சிவெனடியமார்கமளச் 

சிவெவபரு மமானமாகசவெ கருதி மரியமாமதயுடன் நடந்து வெந்தனர். இத்தமகய் 

நற்வசயல்களமால் மசவெர்க்குள ஒற்றும்மதயும் சமயப்பற்றும் ஓங்கி வெளர்ந்தன. மசவெ 

சமயம் நமாவளமாரு சமனியும் வபமாழுவதமாரு வெண்ணமுமமாக வெளர்ந்துவெந்தது.

சகமாவில்கள

சகமாவில்கள வசங்கல், மண், மரம், உசலமாகம் இவெற்றமால் ஆகியமவெ. இமவெ ஏறத்தமாழ 

இருநூற்றுக்கு சமற்பட்டமவெ. இமவெ பல்லவெர்க்கு முற்பட்ட சகமாவில்கள ஆகும். 

இவெற்றுட் பல சகமாவில்களில் இமசயும் நடனமும் வெழக்கில் இருந்தன.

“பண்ணியல் பமாடல அறமாத ஆவூமா

“மமாதர் விழமாச் வசமாற்கவிபமாட ஆவூர்”

“சகமாவில் விழமாவில் அரங்சகறிக்வகமாடியிமட

மமாதர்கள மமந்தசரமாடும்
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பமாவலன சவெவமமாழிந் சதத்தும் ஆவூர்”

“மதயலமார் பமாட்சடமாவெமாச் சமாய்க்கமாடு”

என வெரும் சம்பந்தர் கூற்றமால் சகமாவில்களில் இமச வெளர்க்கப்பட்டமம அறியலமாம்.

“சதனமார் வமமாழியமார் திமளத்தங் கமாடித் திகழும்

குடமூக்கில்”

“வெலம் வெந்த மடவெமார்கள நடம் ஆட....”

“முழவெம் வமமாந்மத குழல்யமாழ் ஒலி

சீரமாசல பமாடல் ஆடல் சிமதவில்லசதமார்

ஏரமார்பூங் கச்சி”

எனவெரும் சதவெமார அடிகளமால் சகமாவில்களில் நடனம் வெளர்ச்சி வபற்றமத நன்கறியலமாம். 

இமவெயன்றித் திங்களசதமாறும் விழமாக்கள நமடவபற்றன. இமவெ அமனத்தும் மக்கள 

உளளத்மத ஈர்த்தன. மக்கள மசவெ சமயத் சதமனப் பருகும் ஈக்கள ஆயினர்.

மசவெக் கிமளச் சமயங்கள

சமயம் வெளரசவெண்டும் என்ற முமறயில் அக்கமாலச் சமயக் குரவெர் பலவெமகப்பட்ட 

மசவெக் கிமளச் சமயத்தமாமரயும் கலந்துவகமாண்டனர் சபமாலும் அச்சமயங்கள 

வெடநமாட்டிலிருந்துவெந்து புகுந்தமவெ. அமவெசய கமாபமாலிகம், பமாசுபதம், கமாலமாமுகம் 

முதலியன. அவெற்மறப் பன்பற்றிய மக்களின் வபயர்கமளக் கமாணின், அமவெ சதவெ 

சசமாமமா முதலிய வெடநமாட்டுப் வபயர்களமாகசவெ கமாண்கின்றன. அவெர்கள சமயக் 

வகமாளமககட்கும். பழக்கவெழக்கங்கட்கும் திருநமாவுக்கரசரது அன்பு கலந்த மசவெ சமயக் 

வகமாளமககட்கும் பழக்கங்கட்கும் சிறந்த சவெறுபமாடுகள கமாண்கின்றன.

கமாபமாலிகர்

இவெர்கள மபரவெமர வெழிபட்டவெர்: மண்மட ஒடுகமள மமாமலகளமாக அணிந்தவெர்; 

எல்லமா உயிர் கமளயும்மபரவெருக்குப் பலியிட்டவெர்; இமறச்சிமயயும் மதுமவெயும் 

உட்வகமாண்டவெர்; வபண்கமளச் சக்தி என வெழிபட்டவெர். இவெர்களமால் சக்தி வெணக்கம் 

வெளர்ந்தது. கமாபமாலிகர்க்குக் கபமாலம் இன்றியமமயமாதது. அஃது இல்லமாமல் கமாபமாலிகன் 

தனித்து இரமான். இவெர்கள உடல்முழுவெதும் சமாம்பமலப் 

பூசிக்வகமாண்டவெர்.இவெருளவபண்பமாலரும் இருந்தனர். இருபமாலரும் சவெற்றுமம இன்றிப்

பழகினர். சிறுத்வதமாண்டர் கமாபமாலிகச் மசவெசர ஆவெர்.

பமாசுபதர்
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இவெர்கள ‘மசஹேஸ்வெரர்’ என்றும் கூறப்படுவெர். இவெர்கள திருநீறு அணிந்து லிங்க பூமச 

வசய்பவெர்; சிவெமன முழுமுதற் கடவுளமாகக் வகமாண்டிருப்பவெர். இவெருட் சிலர் வமமாட்மட

அடித்திருப்பர் சிலர் குடுமி மவெத்திருப்பர் சவெறு சிலர் மயிமரக் கத்திரித்து விடுவெர். சிலர் 

உடம்பு முழுவெதும் நீறணிந்து நடமமாடுவெர். இவெர்கள தவெமுயற்சி சமற்வகமாண்டவெர்கள; 

சிவெ கணங்களிடம் நம்பக்மக வகமாண்டவெர்கள; அவெற்மறத் திருப்தி வசய்ய உயிர்கமளப் 

பலியிடுவெமார்கள, இமறச்சி பமடத்து அதமனசய உண்பமார்கள.

கமாலமாமுகர்

இவெர்கள சிறந்த படிப்பமாளிகள சமய நூல்கமளக் கற்ற சபரறிஞர்கள பக்தி முமறமயப் 

பன்பற்றியவெர்கள: இமறவெமனப்பற்றிப் பமாடலும் வமய்ம்மறந்து ஆடலும் 

சமற்வகமாண்டவெர்கள, மந்திரம் வசபப்பவெர்கள. இவெருள ஒரு சமாரமார் மஹேமாவிரதியர் 

(கடுசநமான்பகள), எனப்பட்டனர். அவெர்கள மண்மட ஒட்டில் உணவு வகமாளவெர்; உடல் 

முழுவெதும் பனச் சமாம்பமலப் பூசுவெர் அச்சமாம்பமலத் தின்பர் மதுப் பமாத்திரம் 

மவெத்திருப்பர் தண்சடந்தித் திரிவெர்.

இங்ஙனம் பலதிறப்பட்ட மசவெர்களும் பல்லவெ நமாட்டில் இருந்தனர். இவெர்கள 

நிமலமயத் திருநமாவுக்கரசரும் தமது சதவெமார்த்திற் குறித்துளளனர். இவெர்கள அமனவெரும் 

சசர்ந்து பல்லவெ நமாட்டுச் மசவெத்மத வெளம்வபற வெளர்த்தனர் என்னல் தவெறமாகமாது.

மசவெத் திருமுமறகள

திருநமாவுக்கரசர் பமாடிய திருப்பதிகங்களும் திருஞமானசம்பந்தர் பமாடிய திருப்பதிகங்களும் 

பல்லவெர்கமால சமய இலக்கியம் என்னலமாம். இமவெ ஏறத்தமாழ 6000-க்கு சமற்பட்ட 

பமாடல்கள வகமாண்டமவெ. இமவெ பக்திச் சுமவெமய ஊட்டுவெதுடன், நமாட்டின் ஊர்களின் 

இயற்மக அழகு, வெரலமாற்றுக் குறிப்புகள, சமணர்-வபளத்தர்-பற நமாயன்மமார்கமளப் 

பற்றிய குறிப்புகள, அக்கமாலத் தமிழ்நமட முதலிய பல சிறந்த வபமாருள பற்றிய 

குறிப்புகமள நமக்கு உதவுகின்றன. இமவெ அமனத்திற்கும் சமலமாக, அமவெ; ‘தமிழ்ப் 

பண்கள இமவெ என்பமத நமக்கு எடுத்துக் கமாட்டும் இமச நூல்களமாகவும் உதவுகின்றன. 

சமய நிமலமய மட்டும் சநமாக்குமிடத்து, இவ்விரண்டு பல்லவெ சவெந்தர் கமாலமும் மசவெ 

சமய வெளர்ச்சியின் வபமாற்கமாலம் என்னலமாம்
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12. அரசியல்

நமாட்டுப் பரிவு

பல்லவெப் வபருநமாடு முண்டரமாஷ்டிரம், வவெங்சகமாரமாஷ்டிரம், சமாதவெமாஹேனரமாஷ்டிரம், 

துண்டக ரமாஷ்டிரம் எனப் பல ரமாஷ்டிரங்களமாகப் பரிக்கப் பட்டிருந்தது. இரமாஷ்டிரம் பல 

விஷயங்களமாக (ஜில்லமாக்களமாகப் பரிந்திருந்தது. ஆயின், வதமாண்மடநமாடு என்ற துண்டக 

ரமாஷ்டிரம் மட்டும் சங்க கமால முதசல - இருபத்து நமான்கு சகமாட்டங்களமாகப் 

பரிந்திருந்தது. அக்சகமாட்டங்கள: 1. புழல் சகமாட்டம் 2. ஈக்கமாட்டுக் சகமாட்டம். 3. மணவிற்

சகமாட்டம் 4. வசங்கமாட்டுக் சகமாட்டம் 5. மபயூர்க் சகமாட்டம் 6. எயில் சகமாட்டம் 7. தமாமல் 

சகமாட்டம் 8. ஊற்றுக் கமாட்டுக் சகமாட்டம் 9. களத்தூர்க் சகமாட்டம் 10. வசம்பூர்க் சகமாட்டம் 

11 ஆம்பூர்க் சகமாட்டம் 12. வவெண்குன்றக் சகமாட்டம் 13. பல்குன்றக் சகமாட்டம் 14. 

இலங்கமாட்டுக் சகமாட்டம் 15.கலியூர்க்சகமாட்டம் 16.வசங்கமரக்சகமாட்டம் 17.படுவூர்க் 

சகமாட்டம் 18. கடிகூர்க் சகமாட்டம் 19. வசந்திருக்மகக் சகமாட்டம் 20. குன்றவெட்டமான 

சகமாட்டம் 21. சவெங்கடக் சகமாட்டம் 22.சவெலூர்க்சகமாட்டம் 23.சசத்தூர்க்சகமாட்டம் 24. 

புலியூர்க்சகமாட்டம் என்பன.

அரச முமற

பல்லவெர் அரச முமற, தந்மதயிடத்திலிருந்து முதல் மகனுக்சக உரிமமயமாக வெந்து 

வகமாண்டிருந்தது. மகன் இல்லமாத இடத்துப் பங்கமாளிகள அரசவுரிமம ஏற்பது வெழக்கம். 

அரசன் திடீவரனப் பளமள இன்றி இறப்பன்.அமமச்சர் முதலிய அரசியல் 

வபமாறுப்புளளவெர் அரச் மரபல் தக்கமார் ஒருவெமரத் சதர்ந்வதடுத்தல் மரபு.

அரசர் குடும்பம்

பல்லவெ அரசர் உத்தம அரச இலக்கணங்கள அமமயப் வபற்றவெர்கள, மணிமுடி தரித்த 

மன்னர்கள. இக்குறிப்புகமள மமாமல்லப்புரத்தில் உளள சிம்மவிஷ்ணு, 

மசஹேந்திரவெர்மன் இவெர் தம் உருவெச் சிமலகள வகமாண்டு உணரலமாம். பல்லவெ அரசர் 

ஒழுக்கமும் கல்வியும் ஒருங்சக வபற்றவெர்கள. மசஹேந்திர்வெர்மன் சிறந்த வெடவமமாழிப் 

புலவென்: நூலமாசிரியன், இமசயமாசிரியன், சிற்பம், ஒவியம் சபமான்ற நமாகரிகக் கமலகமள 

வெளர்த்தவென். நரசிம்மவெர்மன் சிறந்த மவெணவெ பக்தன், வசங்சகமால் அரசன். மசஹேந்திரன் 

அறிவு, ஆண்மம, அரசியல் முமற இவெற்றில் ஒரளவும் குமறயமாமல் நரசிம்மவெர்மன் 

வபற்றிருந்தமதக் கமாணில், இளவெரசர் இளமமயில் நல்ல முமறயில் தக்க பயிற்சி வபற்று 
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வெந்தனர் என்பது அறியப்படும். அவெர்கமள ஈன்ற அரச மமாசதவியர் கல்வி, ஒழுக்கம், 

சமயப்பற்று முதலியவெற்றிற் சிறந்திருந்தனர் என்பது வவெளியமாகும்.

பல்லவெர் இலச்சிமன

சசரனுக்கு இலச்சிமன வில்; சசமாழற்குப் புலி, பமாண்டியற்கு மீன் சமாளுக்கியர்க்குப் பன்றி. 

இவ்வெமாசற பல்லவெர்க்கு நந்தி இலச்சிமன ஆகும். வகமாடியும் நந்திக் வகமாடி 

நமாணயங்களும் நந்தி முத்திமர வகமாண்டமவெ. சில் முத்திமரகளில் நந்திமீது லிங்கம் 

பதியப் பட்டுளளது. இதனமால், பல்லவெரது அரசியல் சமயம் மசவெ சமயம் என்பது 

வபறப்படும். தனிப்பட்ட முமறயில் பல்லவெ அரசர் மவெணவெரமாகசவெமா, சமண ரமாகசவெமா 

இருக்கலமாம். அரசமாங்க முத்திமர வகமாண்ட ஒமல நந்தி முத்திமரசயமாடுவிடப்பட்ட 

ஒமல ஆகும்.

அமமச்சர்

பல்லவெ அரசருக்கு உதவியமாக இருந்து அரசியல் நடத்தலில் அமமச்சர் சிறந்த பங்கு 

வகமாண்டிருந்தனர். மசஹேந்திரன் திருநமாவுக்கரசமர அமழத்துவெர அமமச்சமரத் 

திருவெதிமகக்கு அனுப்பனமான் அல்லவெமா?

அரசன் - அமவெ

அரசன் அமவெயில் அமமச்சர், கற்றறிந்த சமான்சறமார். சசமனத்தமலவெர், தூதுவெர் 

முதலிசயமார் இடம் வபற்றிருந்தனர். சசமனத் தமலவெரமான பரஞ்சசமாதியமார் அரச 

அமவெயில் ஆசலமாசமனச் சமபயில் இடம் வபற்றவெரமாவெர்.

பல்லவெர் பமட

பல்லவெ சவெந்தர் யமாமன குதிமர, கமாலமாட் பமடகமள மவெத்திருந்தனர். அப்பமடகள 

பல்லவெப் வபரு நமாட்மடச் சுற்றியிருந்த எல்லமா அரசர். பமடகமளயும் வவெல்லவெல்ல 

சபரமாற்றல் வபற்றிருந்த்ன என்பமத முற்பகுதிகளிற் படித்தீர்கள அல்லவெமா? சபமாரில் 

வெல்ல சமாளுக்கியர் பமடகமளசய சிதற அடித்த ஆற்றல் வபற்ற பல்லவெர் பமடகமளயும்,

அவெற்றின் தமலவெர்களமான் பரஞ்சசமாதியமார் சபமான்ற வபருவீரமரயும் என்வனன 

மதிப்படக் கூடும்!

பமடத்தமலவெர்

பல்லவெர் பமடத்தமலவெரமான பரஞ்சசமாதியமார் வெடவமமாழி, வதன்வமமாழிகளில் 

வெல்லவெரமாக இருந்தமார்; பல வெமகச் சமாத்திரங்களில் சதர்ச்சி வபற்றிருந்தமார்; 

மருத்துவெக்கமல நிபுணரமாக இருந்தமார் என்ற் விவெரங்கமள சநமாக்கப் பல்லவெர் 

பமடத்தமலவெர் சமாதமாரண வீரர் மட்டும் அல்லர் என்பதறியப்படும்.
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கடற்பமட

மசஹேந்திரன், நரசிம்மன் கமாலத்தில் பல்லவெரது கடற்பமட நன்னிமலயில் இருந்தது; 

கடல் வெமாணிகம் வசழிப்புற நடந்தது; தீவுகளமீது பமடவயடுத்துச் வசல்லும் வென்மம 

வபற்றிருந்தது. அக்கமாலத்தில் மஹேமாமல்லபுரசம மிகச்சிறந்த கடற்றுமறப் பட்டினமமாக 

இருந்தது. பூம்புகமார் எனப்பட்ட கமாவிரிப்பூம் பட்டினமும் நமாகப்பட்டினமும் துமறமுக 

நகரங்களமாக இருந்தன. பல்லவெ நமாட்டு மக்கள கிழக்கிந்தியத் தீவுகளுடனும் சீன 

நமாட்டுடனும் வெமாணிகம் வசய்தனர்.

ஆட்சி முமற

சிற்றரசர்

இரமாஷ்டிரங்கமள ‘மண்டலீகர்’ என்பவெர் ஆண்டுவெந்தனர். பல்லவெ நமாட்டின் 

வெடபகுதியமான ஆந்திர நமாட்மடச் சிம்மவிஷ்ணுவின் தம்பயமான பீமவெர்மன் மரபனர், 

மசஹேந்திரவெர்மன் முதலிய சபரரசர்க்கு அடங்கி ஆண்டுவெந்தனர். வதற்சக 

திருக்சகமாவெலூமரத் தமல நகரமாகக்வகமாண்டு மமலநமாட்மட மமலயமமான்கள என்ற 

‘சித்தவெடவெர்’ எனப்பட்சடமார் ஆண்டனர். அதற்கு அப்பமாற்பட்ட திருநமாவெலூமரத் 

தன்னகத்சத வபற்ற நிலப்பகுதி திருமுமனப்பமாடி நமாடு எனப்பட்டது. அதமன 

‘முமனயமரயர்’ என்பவெர் ஆண்டு வெந்தனர். வெட ஆர்க்கமாடு, வதன் ஆர்க்கமாடு 

ஜில்லமாக்களின் வபரும்பகுதிமயப் பமாண அரசர்கள ஆண்டுவெந்தனர். புதுக்சகமாட்மடச் 

சீமமமயக் வகமாடும்பமாளுமரத் தமலநகரமமாகக் வகமாண்டு சவெளிர் மரபனர் 

அரசமாண்டனர். ‘வகமால்லிமமலப் பகுதிமய மழவெர் மரபனர் ஆண்டுவெந்தனர். கடப்மப, 

கர்நூல் ஜில்லமாக்களின் வபரும்பகுதிமய சரநமாண்டுச் சசமாழர் அரசமாண்டனர். அவெர்கள 

தங்கமளக் ‘கரிகமாலன் மரபனர்’ என்று கூறிக்வகமாண்டனர். இச்சிற்றரசர் பல்லவெப் 

சபரரசர்க்கு அடங்கிசய தம் நமாட்மட ஆண்டனர். பல்லவெப் சபரரசர் சங்க கமாலத் 

தமிழகத்மதசயமா அதன் அரசியல் அமமப்மபசயமா சிமதக்கவில்மல; சிற்றரசர்கமள 

ஒழித்துவிடவில்மல; சசமாழரது பழமமமய மதித்து அவெர்கமளத் தனி அரசர்களமாகசவெ 

மதித்துவெந்தனர்.

நமாடும் ஊரும்

நமாடு என்பது சகமாட்டத்மத விடச் சிறியது; பல ஊர்கமளத் தன்னகத்சத வபற்றது. 

அவ்வூர்கள அடங்கிய நமாட்மட ஆண்டவெர் ‘நமாட்டமார்’ எனப்பட்டனர். ‘ஊரமார்’ என்பவெர் 

தனித்தனி ஊரமவெயினர். ‘ஆளவெமார்’ என்பவெர் பல்லவெ அரசமாங்க அதிகமார சமபயினர். இம்

மூவெரும் சசர்ந்சத நமாடு ஊர்கமளப்பற்றிய விவெகமாரங்கமளச் வசய்துவெந்தனர். 

தனிப்பட்டமுமறயில் நமாட்டமார்க்குச் சில அதிகமாரங்கள உண்டு; ஊரமார்க்கும் அங்ஙனசம. 
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அரசனது ஆமண வெருமமாயின், இம்முத்திறத்தமாரும் இருந்சத அதமன நிமறசவெற்றல் 

வெழக்கம் ஊர் அமவெயினர் ‘வபருமக்கள’ எனப்பட்டனர். அவெர்கள ஊர் ஆட்சிமயத் 

திறம்பட நடத்திவெந்தனர்.

சகமாவில் ஆட்சி

ஊர்களிலிருந்த சிறிய சகமாவில்கமள ஊரமவெயமாசர கவெனித்துவெந்தனர்; அவெற்றின் 

வெருவெமாய் - வசலவு - விழமா நடத்தல் முதலிய எல்லமாவெற்மறயும் கவெனித்துவெந்தனர். வபரிய

சகமாவில்கமளத் தனி அமவெயமார் சமற்பமார்த்து வெந்தனர். அவெர்கட்கு ‘அமிர்த கணத்தமார்’ 

என்பது வபயர். அவெர்கள சகமாவில் சம்பந்தமமான எல்லமாக் கமாரியங்கமளயும் 

கவெனித்துவெந்தனர். சகமாவில் நிலம், கிரமாமத் வதமாடர்பமாகக் சகமாவிலில் வசய்யசவெண்டிய 

கமாரியங்கள முதலியவெற்றில் ஊர்ச்சமபயமாமரக் கலந்சத கமாரியங்கமளச் வசய்துவெந்தனர். 

சிற்றுரர்களில் சகமாவில்கசள உயிர்நமாடியமாக இருந்தன. சதமவெப்பட்டவபமாழுது இருந்த 

ஊரமவெயமாரும் தனிப்பட்டவெரும் சகமாவில் பண்டமாரத்திலிருந்து கடன்வபறல் வெழக்கம். 

இமச, நடனம், நமாடகம், சிற்பம், ஒவியம் என்ற கமலகமள வெளர்க்கும் கமலக்கூடமமாகக் 

சகமாவில் விளங்கியது. முக்கியமமான வெழக்குகள சகமாவில் மண்டபத்தில் விசமாரிக்கப்பட்டு

வெந்தன. சமய சம்பந்தமமான வசமாற்வபமாழிவுகள சகமாவில்களிற்றமான் நடந்தன.

மடங்கள

வபரிய சகமாவில்கமள அடுத்து மடங்கள இருந்துவெந்தன. அவெற்றில் சமயநூற் பமாடங்கள 

கற்பக்கப்பட்டன. அவெற்மறப் படித்த மமாணவெர்க்கும் ஆசிரியர்க்கும் உணவு வெழங்க 

நிலதமானம் வசய்யப்பட்டிருந்தது. மடத்து ஆட்சிமயக் கவெனிக்க ஒரு வெட்டத்தினர் 

இருந்தனர். அவெர்கள மடத்துச் சத்தப் வபருமக்கள எனப்பட்டனர். சிறிய மடங்கள 

ஆளுங்கணத்தமார் அல்லது ஊரமவெயமார் சமற் பமார்மவெயில் நமடவபற்றன்.

தமான வெமக

பல்லவெப் சபரரசர் சவெதங்களில் வெல்ல மமறயவெர்க்குப் பல ஊர்கமள வெழங்கினர். 

அமவெ ‘பரம்ம சதசம்’ எனப் வபயர் வபற்றன. அவெர்களமால் சகமாவில்கட்கு விடப்பட்ட 

கிரமாமங்கள ‘சதவெதமானச் சிற்றுமார்கள’ எனப்பட்டன. சமணர் சகமாவில்கட்குப் வபற்றிருந்த

வெரியற்ற நிலங்கள ‘பளளிச் சந்தம்’ எனப் வபயர்வபற்றன. தனிப்பட்டவெர் கல்விக்கு 

மதிப்பீந்து அளிக்கப்பட்ட நிலங்கள அல்லது ஊர்கள ‘பட்ட விருத்தி’ எனப்பட்டன.
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அறங்கூர் அமவெயம்

பல்லவெப் வபருநமாட்டில் இருந்த வபரிய அறங்கூர் அமவெயங்கள ‘அதிகரணங்கள’ எனப் 

வபயர்வபற்றன. சிற்றூர் அமவெயங்கள ‘கரணம்’ எனப்பட்டன. உயர் நீதிமன்றம் 

‘தர்மமாஸனம்’ எனப் வபயர் வபற்றது.

பலவெமக வெரிகள

பல்லவெ அரசமாங்கம் குடிகளிடமிருந்து பலவெமக வெரிகள வபற்று வெந்தது. அவெற்றுள மிகச் 

சிறந்தது. நிலவெரி ஆகும். வமமாத்த வெருவெமாயில் ஆறில் ஒரு கடமம வெமாங்கி வெந்தது. 

வதன்மன பமனமரங்களில் கள இறக்க வெரி விதிக்கப்பட்டிருந்தது. வசங்வகமாடி, கருசரமாங் 

கண்ணி முதலிய மருந்துச் வசடிகமளப் பயிரமாக்கப் பணம் வசலுத்தி உரிமம 

வபறசவெண்டி இருந்தது. மருக்வகமாழுந்து, நீசலமாற்பலம் (குவெமள மலர்) முதலியன 

அரசமாங்க உரிமம வபற்சற (வெரி வசலுத்திசய) பயிரிட சவெண்டியனவெமாக இருந்தன. 

கமால்நமடகளமாற் பமழப்பவெர், சவெட்சகமாவெர், வெண்ணமார், புசரமாகிதர், பலவெமகக் 

வகமால்லர் தரகர், ஒடக்கமாரர், வசக்கமார், நூல் நூற்பவெர், ஆமட வநய்பவெர், ஆமடவிற்பவெர், 

பனஞ்சமாறு எடுப்பவெர், வெமலஞர் முதலிய வதமாழிலமாளர் தத்தமது வதமாழிலுக்சக 

ஏற்றவெமாறு வெரி வசலுத்திவெந்தனர். அரசமாங்கத்தில் ஒர் இடத்திலிருந்து பறிசதமார் 

இடத்துக்கு ஒமல சபமாக்க வெசதி இருந்தது சபமாலும்! அவ்வெசதிக்கமாகச் வசலுத்தப்பட்ட 

வெரி ‘திருமுகக் கமாணம்’ என்பது. கத்தி முதலிய சபமார்க் கருவிகமளச் வசய்தவெர் ‘கத்திக் 

கமாணம்’ என்ற ஒருவெமக வெரிமயச் வசலுத்தி வெந்தனர். பமறயடிப்பவெர் ‘வநடும் பமற’ 

என்ற ஒருவெமக வெரி வசலுத்தினர். மன்றங்களில் வெழக்கமாளிகட்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டம் 

‘மன்றுபமாடு’ எனப்பட்டது. இமவெ அமனத்மதயும் சநமாக்கப் பல்லவெ அரசமாங்கம் 

குடிமக்களிடமிருந்து பல வெழிகளிலும் வெரிமயப் வபற்றுவெந்தது என அறியலமாம்.

அரசமாங்கப் பண்டமாரம்

இதன் தமலவென் நிமறந்த கல்வியும் சிறந்த ஒழுக்கமும் உமடயவெனமாக 

அமர்த்தப்பட்டமான். பண்டமாரத்திலிருந்து வபமாருளவகமாடுக்க ஆமனயிடுபவென் 

‘வகமாடுக்கப்பளமள’ எனப்பட்டமான். அரசமாங்கப் பண்டமாரம் ‘மமாணிக்கப் பண்டமாரம்’ 

என்றும் வபயர் வபற்றிருந்தது.

அளமவெகள

நமாழி, உறி, உழக்கு, படி, சஜமாடு, மரக்கமால், பதக்கு, குறுணி, கமாடி, கலம் முதலியன 

முகத்தல் அளமவெக்கருவிகள. நிவெர்த்தனம், பட்டிகமா (பட்டி), பமாடகம், குழி, சவெலி 

என்பன நீட்டல் அளமவெப் வபயர்களமாம். கழஞ்சு, மஞ்சமாடி, குன்றிமணி என்பன 

நிறுத்தல் அளமவெப் வபயர்கள.
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நீர்ப்பமாசன வெசதிகள

பல்லவெ அரசர் ‘கமாடு வவெட்டிகள’ ஆதலமால், நீர்ப்பமாசன வெசதிகமளக் கண்ணும் 

கருத்துமமாகக் கவெனித்து வெந்தனர். இரமாஜ தடமாகம், மசஹேந்திர தடமாகம் (மசகந்திரவெமாடி 

ஏரி), சித்ரசமக தடமாகம் (மமாமண்டூர் ஏரி) முதலிய வபயர்கமளக் கமாண்மகயில் 

இவ்வுண்மம விளங்கும். வதமாண்மட நமாடு முழுவெதும் வபரிய ஏரிகள நிரம்பய 

இடமமாகும். ஏரிகளிலிருந்தும் ஆறுகளிலிருந்தும் நீமரக் வகமாண்டு வசல்ல வெமாய்க்கமால்கள 

வவெட்டப்பட்டிருந்தன. வபரும்படுகு வெமாய்க்கமால், மவெரசமகன் வெமாய்க்கமால் என்ற 

வபயர்கமளக் கமாண்க. இந்த ஏரிகமளயும் கமால்வெமாய்கமளயும் கவெனிக்க ஏரி வெமாரியப் 

வபருமக்கள ஊர்சதமாறும் இருந்துவெந்தனர்.

நமாணயங்கள

பல்லவெர் நமாணயங்கள வசம்பு, வவெளளி, வபமான் இவெற்றமால் ஆனமவெ. மசஹேந்திரன் 

கமாலத்தில் வபமாற்கமாசுகள வெழக்கில் இருந்தன; நரசிம்மன் கமாலத்திலும் அங்ஙனசம. 

அவெற்றுள பழங்கமாசு என்பது வெமாசி (வெட்டம்) இன்றிச் வசல்லவெல்லது. புதுக்கமாசுகள 

வெமாசிசயமாடு வசல்லுபடி ஆயின. நரசிம்மவெர்மன் கமாலத்தவெரமான திருஞமானசம்பந்தரது,

“வெமாசி திரசவெ கமாசு நல்குவீர்”

என்னும் திருவிழிமிழமலத் திருப்பதிகம் இவ்வுண்மமமய உணர்த்தவெல்லது.
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